
Decoratieve  
Resina-cemento®  
(hars-cement) voor 
het voegen van tegels, 
mozaïek en marmer in   
50 design kleuren. 
Green product voor de 
bio-ecologische bouw.



Fugabella® Color

Decoratieve 
Resina-cemento® 
(hars-cement) voor 
het voegen van tegels, 
mozaïek en marmer in 
50 design kleuren. 
Green product voor 
de bio-ecologische 
bouw.

Fugabella® Color is 
het revolutionaire hybride voegmiddel 
voor de decoratie van elk oppervlak 
van gres, mozaïek en natuursteen. 
Fugabella® Color bereikt de 
eigenschappen van waterafstotendheid, 
zeer geringe waterabsorptie, grote 
oppervlaktehardheid, grote resistentie 
tegen de meest voorkomende zure 
stoffen en een volledig gelijkmatig kleur.

1.   Geschikt voor gres porcellanato, 
keramische tegels, composiet 
platen met geringe dikte en stabiel 
natuursteen

2.   Makkelijk te reinigen en te 
onderhouden

3.   Zeer gelijkmatige kleur 
4.   Volle en homogene voeg 
5.   Elimineert het risico voor de 

vorming van zout- en kalkuitslag 
6.   Geschikt voor verwarmde vloeren
7.  50 kleuren

Eco 4*

*  Rating berekend op het gemiddelde van de 
formuleringen van de kleuren

Regional Mineral ≥ 60%
Recycled Regional Mineral ≥ 30%
CO2 ≤ 250 g/kg
VOC Low Emission
Recyclable

02.19

Silicone Color

Eco 3*

*  Rating berekend op het gemiddelde van de 
formuleringen van de kleuren

Regional Mineral ≥ 30%
VOC Low Emission
Solvent Reduced ≤ 5 g/kg
Low Ecological Impact
Health Care

02.19

1.   Anti-schimmel
2.   Grote kleurstabiliteit
3.   Bestand tegen vorst
4.   Ideaal voor het afdichten van gres 

porcellanato en keramische tegels
5.   Ideaal voor zwembaden en in permanent 

contact met water
6.   50 kleuren

Decoratieve afdichtingskit voor 
tegels en mozaïek in 50  
design kleuren. 
Green product voor de  
bio-ecologische bouw.

Silicone Color garandeert 
een grote hechting op niet-
absorberende oppervlakken, en 
garandeert de ongeschondenheid 
en de hydraulische dichting van 
keramische tegels die onderhevig 
zijn aan vervormingen.



Silicone

Eco 3*
Regional Mineral ≥ 30%
VOC Low Emission
Solvent Reduced ≤ 5 g/kg
Low Ecological Impact
Health Care

1.   Ideaal in sanitaire ruimtes
2.   Wanden en vloeren, niet onderhevig aan 

veel verkeer, binnen en buiten
3.   Anti-schimmel
4.   Doorzichtig
5.   Bestand tegen vorst
6.   Geschikt voor het afdichten van gres 

porcellanato en keramische tegels

Doorzichtige afdichtingskit voor 
tegels en mozaïek. 
Green product voor de  
bio-ecologische bouw.

Silicone garandeert een grote 
hechting op niet-absorberende 
oppervlakken, en garandeert 
de ongeschondenheid en de 
hydraulische dichting van 
keramische tegels die onderhevig 
zijn aan vervormingen.

Neutro Color

Eco 3*

*  Rating berekend op het gemiddelde van de 
formuleringen van de kleuren

VOC Low Emission
Water Based
Solvent ≤ 80 g/kg
Low Ecological Impact
Health Care

1.   Ideaal voor natuursteen
2.  Ideaal voor gebruik op gevels
3.   Geschikt op ondergronden op 

cementbasis en poreus materiaal
4.   Waarborgt een veiliger gebruik op de 

bouwplaats
5.   12 kleuren

Decoratieve afdichtingskit voor 
gevels en mozaïek in 12  
design kleuren.
Green product voor de  
bio-ecologische bouw.

Neutro Color garandeert een 
neutrale afwerking zonder 
instabiele, migrerende 
componenten. Garandeert 
afdichting zonder vlekken van 
delicate marmers en natuursteen.

02.19 02.19
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50 design 
kleuren.

Color - het nieuwe 
kleurenproject voor 
het decoratief voegen 
van tegels, mozaïek 
en marmer, en de 
gecoördineerde afdichting 
van vloeren, sanitair en 
douchecabines.
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Dreamed by

Kerakoll Spa
via dell’Artigianato 9 
41049 Sassuolo - MO

Info

+39 0536.816.511
info@kerakoll.com

Go green

Green Building
Experience on
www.kerakoll.com
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