
Dekorativa Resina-
cemento® (hartscement) 
används för att foga 
keramikplattor, mosaik 
och marmor och finns i 
50 olika färger. 
Grön produkt för 
ekologisk byggnation.



Fugabella® Color

Dekorativa 
Resina-cemento® 
(hartscement) 
används för att foga 
keramikplattor, 
mosaik och marmor 
och finns i 50 olika 
färger. 
Grön produkt för 
ekologisk byggnation.

Den banbrytande hybridfogmassan 
Fugabella® Color passar perfekt för att 
dekorera alla ytor med granitkeramik, 
mosaiker och natursten. Fugabella® 
Color har egenskaper såsom 
vattenavvisande förmåga, mycket låg 
vattenabsorption, hög tryckhållfasthet, hög 
beständighet mot vanliga syrahaltiga ämnen 
och total färgenhetlighet.

1.   Lämplig för granitkeramik, 
keramikplattor, tunna plattor och 
natursten

2.   Lätt att utföra rengöring och 
underhåll

3.   Hög färguniformitet 
4.   Full och homogen fog 
5.   Den eliminerar risken för att salt- 

och kalkavlagringar bildas 
6.   Lämpad för golv med golvvärme
7.  50 kulörer

Eco 4*

*  Klassificering beräknad efter den genomsnittliga 
färgsammansättningen

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

Eco 3*

*  Klassificering beräknad efter den genomsnittliga 
färgsammansättningen

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

02.19

1.   Mögelresistent
2.   Hög färgstabilitet
3.   Beständig mot frost
4.   Idealisk för försegling av granitkeramik 

och keramiska plattor
5.   Idealisk för pooler och för ytor som är i 

permanent kontakt med vatten
6.   50 kulörer

Dekorativ försegling för 
keramikplattor och mosaik i 50 
designfärger. 
Grön produkt för ekologisk 
byggnation.

Silicone Color ger en hög 
vidhäftning vid icke sugande ytor 
och garanterar att keramiska 
ytbeklädnader som lätt 
deformeras förblir intakta och 
ogenomträngliga för vatten.



Silicone

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

1.   Idealisk i sanitära miljöer
2.   Väggar och golv som inte är utsatta för 

stark trafik, inomhus, utomhus
3.   Mögelresistent
4.   Genomskinlig
5.   Beständig mot frost
6.   Lämplig för tätning av granitkeramik 

och keramiska plattor

Genomskinligt tätningsmedel för 
keramikplattor och mosaik. 
Grön produkt för ekologisk 
byggnation.

Silicone ger en hög vidhäftning vid 
icke sugande ytor och garanterar 
att keramiska ytbeklädnader som 
lätt deformeras förblir intakta och 
ogenomträngliga för vatten.

Neutro Color

Eco 3*

*  Klassificering beräknad efter den genomsnittliga 
färgsammansättningen

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

1.   Idealisk för marmor och natursten
2.  Idealiskt för användning på fasader
3.   Lämplig på cementunderlag och 

porösa material
4.   Garanterar säkrare användning på 

byggarbetsplatsen
5.   12 färger

Dekorativt tätningsmedel 
för fasader och marmor i 12 
designfärger.
Grön produkt för ekologisk 
byggnation.

Neutro Color ger en neutral 
tvärbindning utan instabila, rörliga 
komponenter och garanterar 
tätning utan uppkomst av ringar 
och fläckar på ömtåliga ytor av 
marmor och natursten.

02.19 02.19
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50 designfärger.

Color - det nya 
färgprojektet för 
dekorativ fogning av 
keramikplattor, mosaik 
och marmor och 
koordinerad försegling 
av golv, sanitetsgods 
och duschhytter.
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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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