Design

Colors

Piero Lissoni

Fugabella® Color
Innováció

A Kerakoll zöld kutatásából megszületett
az új hibrid technológia,
a Resina-cemento®, amely minden
kreatív tervezési igényt kielégít.

Dekorációs Resina-cemento®
(műgyanta-cement)
burkolólapok, mozaikok és
márványok díszítéséhez
50 design színben.
Zöld termék a bioépítészet
érdekében.

Innováció

A Kerakoll 50 éve új anyagokat talál
fel és új technikákat ajánl, így kiválóbb
minőségű megoldásokat nyújt.

Fugabella® Color.
A Kerakoll új, hibrid
Resina-cemento® technológiája.
A nemzetközi piacokon
jelenlévő, kerámialapok
közötti fugázók
technológiái mindig
is két speciális kémiai
jellegzetességre voltak
visszavezethetők: a
cementes és a szerves,
főként epoxi fugázásra.
A Fugabella® Color
projekt olyan új
esztétikai és funkcionális
igények ismeretén
alapul, amelyeket
a kerámiaiparban
létrejövő nagyfokú
változások követnek
meg. Jelenleg a fugázók
olyan teljesítménybeli
és alkalmazhatósági
határértékekkel
rendelkeznek, amelyek
nem elégítik ki teljes
mértékben a burkolók és
az ügyfelek elvárásait.
A piacon jelen lévő, akár
cement alapú, akár epoxi

fugázók ma korlátozottak
az elsődleges
funkciójukban, vagyis
abban, hogy a legjobb
esztétikai folyamatosságot
biztosítsák egy nem
folytonos felületnek,
amit erősen elvárnak a
beltéri formatervezők,
a kerámiaipar és a
megrendelők.
A Kerakoll GreenLab
Kerakoll kutatóinak
technológiai tapasztalata
és ismeretei lehetővé
tették egy új, fejlettebb
tipológiájú anyag
megalkotását, amely újra
meghatározza a kerámia
és természetes kő felületek
dekorációs fedőrétegeinek
standardjait.
Megszületik az új
Resina-cemento® fugázó,
a Kerakoll új hibrid
technológiája.

Fugabella® Color

Új fugázó-osztály burkolólapokhoz,
mozaikokhoz és természetes kövekhez.

Mi a
Resina-cemento®

Új generációs hibrid fugázó
burkolólapok, márvány és
mozaik díszítéséhez.

Tartós elegancia

A Fugabella® Color a burkolólapok
dekorációjára szolgáló fugázó, amely
a Kerakoll zöld kutatásából született,
hogy kielégítse a formatervezésre és a
megoldások tartósságára egyre jobban
ügyelő piac igényeit.

Egy új anyag

A Kerakoll kipótolja a régi fugázók
technológiai és felhordhatósági
hiányosságait a forradalmi kutatással,
amely ténylegesen új standardokat állít
fel a felületek fugázásához.
A Kerakoll által feltalált új hibrid
technológia nem egy cementes fugázó,
nem egy epoxi fugázó, hanem az új
Resina-cemento® (műgyanta-cement)
fugázó.

Innováció

Új hibrid Resina-cemento®
(műgyanta-cement) technológia
a Kerakoll zöld kutatásából.

A Fugabella® Color
technológiai szíve.
A burkolatok
folytonosságával szembeni
fokozott érzékenység,
valamint a kerámialapok
új gyártási technológiái
felszínre hozták a
cementes fugázók
tulajdonságbeli és
felhordási korlátait, és
az epoxi fugázók magas
költségeit.
A Resina-cemento®
(műgyanta-cement)
hibrid technológia egy
forradalmi megoldás,
amely megtöri a
több, mint 20 éve
tartó technológiai
mozdulatlanságot, hogy új
műszaki, bedolgozási és
esztétikai tulajdonságokat
garantáljon a Kerakoll
egyik projektjében,
amely a legtöbb “zöld”
összetevővel rendelkezik a
bioépítészethez.
A Fugabella® Color
összeköti a felhordási
szakasz rendkívüli
könnyedségét és a végső
tisztítást a legjobb
cementes fugázókkal való
folytonosság jegyében,
amely új tulajdonságokkal
rendelkezik a
kopásállóság, az
egyenletesség és

a színtartósság, a
vízlepergetés, a foltállóság
és könnyű karbantartás
terén, amelyek nagyon
közel vannak az epoxi
fugázók standardjaihoz.
A hagyományos fugázó
anyagok alternatívájaként
kifejlesztett különleges
teljesítményű Resinacemento® (műgyantacement) a Fugabella®
Color technológiai szíve,
amely lehetővé tette,
hogy a Kerakoll felületek
díszítéséről szóló víziója
valósággá váljék.
Az egyedülálló
jellegzetességei különösen
a következő szempontokat
érintik:
- könnyen felhordható, a
tulajdonságai tartósak
- esztétikai szépség
- kíméli a környezetet,
biztonságos az emberek
számára.
A Fugabella® Color a jelen
és a jövő számára szóló
technológia, nem csupán a
lenyűgöző tulajdonságának
köszönhetően, hanem
a folyamatosan fejlődő
kerámia-technológiával való
kompatibilitása révén is.

Innováció

Új hibrid Resina-cemento®
(műgyanta-cement) technológia
a Kerakoll zöld kutatásából.

Hibrid technológia.
1.
2.
3.
4.
5.
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Innováció

Összehasonlíthatatlan technikai és
esztétikai tulajdonságú színek.

Innováció

Páratlanul fényes, hibátlan színek.

Esztétikai minőség

A Fugabella® Color véglegesen
megoldja a sóvirágok
problémáját, telt fugát és
homogén felületet biztosít.
Az 50 új designszín olyan
fugákat biztosít, amelyek
összekötik az esztétikai
szépséget, a szilárd
megbízhatóságot, a könnyű
karbantartást és a határtalan
sokoldalúságot.

Technológia

Folyamatos dekorációs anyag.

Új lehetőségek

A Fugabella® Color használatának
egyedül a képzelet szab határt.

Intelligens

A Resina-cemento®
a hibrid okostechnológia
a rendkívül könnyű
felhordás érdekében.
A Resina-cemento®
intelligens hibrid
technológia, ugyanis
új minőségi standardot
határoz meg a kapott
bedolgozhatósági
tulajdonságai révén,
így kifinomult, sűrű
mikrostruktúrájú
szabályozó rendszereket
vezet be, amelyek gömb
alakja korábban nem
látott könnyű és folyékony
felhordást biztosít.
Miután vízzel bekevertük,
a természetes eredetű,
innovatív katalizáló
aktív cellák lehetővé
teszik, hogy a keveréket
hosszú időn át gond
nélkül be lehessen
dolgozni, így a teljes
bedolgozási időszakon
keresztül megőrzi lágy
plasztikusságát és a
tixotróp gél megjelenését.

A Resina-cemento® hibrid
rendszerbe új természetes
anyagokat is beépítettek,
amelyek adalékanyagként
működnek és a keverék
ellenőrzött besűrűsödését
idézik elő, ami elősegíti a
fuga teljes feltöltődését és
az ezt követő lemosást.
A Resina-cemento®
(műgyanta-cement) hibrid
technológiája lehetővé
teszi, hogy biztonságban
dolgozzunk, a fugázót
a fuga belsejében
megmintázva, anélkül,
hogy részleges süllyedést
képeznénk, ami esztétikus
fedőréteget és korábban
soha nem ismert működési
folyamatosságot biztosít.

Palette

A legszélesebb színválaszték.

Stílus

Választhatjuk azt, hogy csak egy
színnel dolgozunk, és így semleges
formatervezési alapot hozunk létre,
vagy a párosításokkal kísérletezünk,
amelyek felhívják magukra a figyelmet.

Design

A Resina-cemento®
hibrid formatervezési
technológia az értékes esztétikai
tulajdonságok érdekében.
A Resina-cemento®
technológia innovatív,
mivel nem tartalmaz
Portland cementet,
amelynek elterjedt
tulajdonsága: a portlandit.
A fugák tényleges,
valódi betegsége, hogy
a kikeményedés során
képződő felesleges
mész gyakran a fugák
kifehéredésének esztétikai
hibáját okozza.
A Resina-cemento
(műgyanta-cement)
hibrid technológia a
formatervezés érdekében
jött létre és csupán tiszta,
természetes, portlad
cementől mentes, ezáltal
oldható sóktól és mésztől
mentes kötőanyagok
alkalmazásával tervezték,
értékes esztétikai
tulajdonságokkal
rendelkező felületet
biztosítanak.
®

A főként ásványi eredetű
pigmentek korábban
soha nem látott színbeli
minőséget kölcsönöznek és
lehetővé tették a Kerakoll
kutatóinak Piero Lissoni
designerrel együtt, hogy
igen széles spektrumon
tervezzen, amely teljesen
elérhetetlen volt a
hagyományos Portland
cementtel.
A Fugabella® Color telt,
mély, fényes és homogén
szín, amelyet páratlan
szilárdság és tartósság
jellemez.

Bio-építészethez

A Fugabella® Color biobarát,
ökologikus termék.

Greenbuilding
Rating®

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

Eco 4*
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A Resina-cemento®
a bioépítészet zöld,
hibrid technológiája.
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A Resina-cemento®
olyan technológia,
amely a tiszta,
természetes kötőanyagok
és műgyantás,
újrahasznosítható
kötőanyagok hibridjének
és nagyrészt természetes
eredetű, igen alacsony
szervesvegyület-tartalmú
(VOC) adalékanyagok
új keverékével jött létre,
amelyek ártalmatlanok
az emberi egészségre
és kisebb a környezetre
gyakorolt hatásuk.
Az elmúlt 10 évben
az új, természetes
anyagok jellegzetes
tulajdonságairól és a
természetes puccolánról
való kutatások révén
szerzett mély tudás
lehetővé teszi a Kerakoll
GreenLab kutatóinak,
hogy az iparágban
jelenleg még széles körben
használatos vegyi és
szintetikus adalékanyagok
teljes kategóriáját
lecseréljék, így hatalmas

előnyöket biztosítanak a
tulajdonságok és az ökokompatibilitás terén.
Máskülönben is
lehetséges a penészek és a
baktériumok esztétikátlan
és egészségtelen hatásától
való védelem kizárólag
természetes bioaktív
anyagok használata által,
amelyek folyamatosan
hatnak, így higiénikusabb
felületet eredményeznek.
A Kerakoll teljesen
zöld választása, amely
nemet mond a rákkeltőgyanús biocid termékek
használatára, amelyek
súlyosan veszélyesek a
környezetre és az emberek
egészségére, amint az
őket tartalmazó termékek
biztonságtechnikai
adatlapján szereplő
veszélyességi jelölésekből
kitűnik.
A Fugabella® Color
kockázati címke nélküli,
zöld termék.

Az építkezésen

A Fugabella® Color igen könnyen
felhordható és gyorsan tisztítható:
garantált siker.

Univerzális

A Fugabella® Color nem változtatja meg
a burkolók szokásait.

Homogén
eldolgozás

A Resina-cemento®
biztonságos hibrid technológia
a legigényesebb burkoló
számára.
Az új, hibrid Resinacemento® (műgyantacement) technológiának
köszönhetően
sokoldalú, univerzális
keveréket érhetünk el,
amely megkönnyíti a
felvitelt a hőmérséklet és
a környezeti körülmények
széles skáláján. A pusztán
víz hozzáadásával elérhető
állag módosítható, így a
felhordó személy döntheti
el, hogy hogyan tud a
legjobban a szokásainak
és az építkezési
körülményeknek
megfelelően dolgozni.
A kerámiához, greslaphoz,
mozaikhoz, márványhoz
és természetes kőhöz
alkalmas Fugabella®
Color segítségével
problémamentesen lehet
díszíteni bármilyen
anyagtípust, így biztosak
lehetünk abban, hogy
helyes és biztonságos
a választásunk minden
építkezési helyzetben
és felhasználásnál, és

nem kell aggódnunk és
költenünk amiatt, hogy
minden nap különböző
termékeket kellene
beszereznünk.
A Fugabella® Color
mindig tixotróp, egyúttal
könnyű, nem csúszik le a
glettvasról és garantálja,
hogy a burkolatot hamar
üzembe helyezzük, anélkül
hogy le kellene mondani a
felhordási szokásainkról.
A Fugabella® Color hosszú
ideig bedolgozható és
ugyanolyan állagú marad
és nem igényli víz további
hozzáadását, ami negatív
módon befolyásolja a
végső tulajdonságát,
különösen pedig a szín
egyenletességét.

Innováció

Új hibrid Resina-cemento®
(műgyanta-cement) technológia
a Kerakoll zöld kutatásából.

50 design
szín.

Color - az új szín-projekt a
burkolólapok, mozaikok és
márvány díszítő fugázásához
és a padlók, szaniterek és
zuhanyfülkék koordinált
kitöltéséhez.
A koordinált színek projektje

A Fugabella® Color színei

A Fugabella® Color és Silicone Color
a saját kategóriájában egyedülálló
projekt, ahol a színérzék összefonódik
a kerámiaipar legfejlettebb
technológiájával.

A Fugabella® Color és Silicone Color
az árnyalatok, tónusok és színek széles
választékában kapható mindenféle
kialakításhoz és használathoz.

Esztétikai kutatás

A színnel és anyaggal kapcsolatos
projekt a felületek esztétikai
harmóniájáról szóló kutatás eredménye.

Az új, kortárs ízlésű
színpaletta Piero Lissoni
összetéveszthetetlen
stílusát dicséri.

A Fugabella® Color és
Silicone Color az 50
színben kapható biobarát
színezett fugák új
lehetősége, amely megfelel
a mai kor legkifinomultabb
színárnyalati
tendenciáinak, és azoknak
szól, akik belsőépítészeti
projektjeiknek minőséget,
garantált eredményeket
és időtlen eleganciát
szeretnének biztosítani.
Az észrevehetetlen
illesztések által folyamatos
kerámia felületek
kialakításának lehetősége
gyakorlatilag végtelen
design-lehetőséget jelent.
A leginkább
minimalista stílustól
a legnyilvánvalóbb
eleganciáig a színek
széles választéka, az
árnyalatbeli folyamatosság
és a különböző tónusok
párosítása, nemkülönben
a részletekbe menő
kutatás egyesül, hogy
aláhúzza a Fugabella®

Color és Silicone Color
projekt rendkívüli
eleganciáját.
Ez a józan, kifinomult
stílusú színválaszték
Piero Lissoni designerépítész esztétikai érzékére
jellemző hibátlan ízlésből
ered.
A finom neutrális színektől
kezdve a szórt pasztell
árnyalatokig, a gazdag,
intenzív átmenetektől a
legmélyebb tónusokig
a kollekció mind az 50
színét gondosan tervezték,
hogy a maximális
esztétikai élményt lehessen
biztosítani.
A túlzottan feltűnő
vagy élénk színek
hiánya teret enged a
nagyvonalú színárnyalati
egyensúlynak, ahol
tökéletesen kifejezésre jut
az elegancia, a frissesség,
a kortárs szemlélet és a
nemzetközi ízlés.

Fugabella® Color
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Tudomány

A Kerakoll 50 éve új anyagokat talál
fel és új technikákat ajánl, így kiválóbb
minőségű megoldásokat nyújt.

Fejlődés

Fugabella® Color. Teljesítmény.

1. Alacsony VOC-kibocsátású,
szerves műgyanta
alapstruktúrával készített,
tiszta, természetes kötőanyagrendszer, amelyet kizárólag a
Kerakoll használ.
Az új hibrid “zöld”
alapstruktúra páratlan
bedolgozhatóságot és végső
tulajdonságokat nyújt és
tökéletes eredményt biztosít.
Élvonalbeli technológia

A Resina-cemento® (műgyanta-cement)
hibrid technológia, mivel két, tökéletesen
egymásba illeszkedő kötőanyagrendszer tulajdonságait hasznosítja, így
mindeddig elérhetetlen teljesítményre
képes.

Innováció

A kreatív, tartós, homogén, ellenálló
Fugabella® Color annyira zseniális és
sokoldalú anyag, mint az emberi képzelet.

2. A Fugabella® Color színei a
különösen gazdag összetételüknek
köszönhetően láthatóan
felismerhetőek a színbeli
intenzitásuk és kiadósságuk révén.
Telt, mély, fényes és egyenletes
színek, amelyeket meglepő
szilárdság és tartósság jellemez.

Nagyobb színezőerő

A meghatározott alakú és eloszlású,
optimális méretű szervetlen
pigmentrészecskék a szín egyenletes és
időben stabil eloszlását okozzák.

Innováció

A kreatív, tartós, homogén, ellenálló
Fugabella® Color annyira zseniális
és sokoldalú anyag, mint az emberi
képzelet.

3. A Fugabella® Color
teljesen kiküszöböli a só- és
mészvirágok kialakulásának
veszélyét.
Teljes színbeli
folytonosságot és a szín
hosszú időn át tartó
stabilitását biztosítja.

Látható a különbség

A cementalapú fugák hozzászoktattak
minket az idővel kifakuló színhez, mivel
a felszínükön fehéres sávok alakulnak ki.
A Fugabella® Color szennyeződésektől
teljesen mentes, kizárólagos formulája
a biztosítéka annak, hogy a fugák
felületén nem lesznek sólerakódások,
amelyek kellemetlen esztétikai hibákat
okoznak.

Innováció

A kreatív, tartós, homogén, ellenálló
Fugabella® Color annyira zseniális és
sokoldalú anyag, mint az emberi képzelet.

4. A Fugabella® Color
természetesen alacsony
nedvesség-áteresztést képez,
ami csökkentett vízfelszívást
és a fugák foltosodásának
csökkenését biztosítja.

0,6 ml/perc

Igen alacsony
nedvszívás jellemzi

0,17 ml/perc
Cementes habarcs fugázáshoz

Az alkalmazott anyagok tisztasága,
a különleges természetes anyagok
alkalmazása kiváló vízálló
tulajdonságot biztosít.

Fugabella® Color

12 gr

Nagyfokú ellenállóképesség a savas
támadásokkal szemben

1,8 gr
Cementes habarcs fugázáshoz

Fugabella® Color

Az igen tiszta ásványi
kötőanyagoknak és a műgyanta
által biztosított védelemnek
köszönhetően a Fugabella® Color
érzéketlen a leggyakoribb savas pHértékű anyagokkal való érintkezésre.

Innováció

A kreatív, tartós, homogén, ellenálló
Fugabella® Color annyira zseniális
és sokoldalú anyag, mint az emberi
képzelet.

5. A rendkívül kopásálló
Fugabella® Color időben
tartós esztétikai és mechanikai
tulajdonságokat biztosít.

970 mm

3

425 mm
Különösen
kopásálló

3

A rendkívül tiszta töltőanyagrészhez tökéletesen illeszkedő,
forradalmi kötőanyag-rendszer
következtében kiváló kopásálló
tulajdonságokkal rendelkezik.
(72 óra utáni adatok).

Cementes habarcs fugázáshoz

Fugabella® Color

Teljes
termékpaletta

Minden, ami a burkolólappal ellátott
felületek, a kerámia, a mozaik,
a márvány és a természetes kő
díszítéséhez és tökéletes módon való
befejezéséhez szükséges.

Fugabella® Color

Silicone Color

Dekorációs
műgyanta-cement
burkolólapokhoz,
mozaikokhoz és
márványhoz 50 design
színben.
Zöld termék a
bioépítészet érdekében.

Dekorációs tömítőanyag
burkolólapokhoz és mozaikokhoz
50 design színben.
Zöld termék a bioépítészet
érdekében.

A Fugabella® Color
forradalmi hibrid
fugázó bármilyen greslap, mozaik és
természetes kő felület díszítésére. A
Fugabella® Color terméket kiemelkedő
vízlepergetési tulajdonságok, igen csekély
nedvszívás, nagy felületi keménység, a
leggyakoribb savas anyagoknak való
fokozott ellenálló-képesség és teljes színbeli
egyenletesség jellemez.

A Silicone Color a deformálódásnak
kitett kerámia burkolatok épségét
és vízszigetelését garantálva
nagyfokú tapadást biztosít a nem
nedvszívó felületekhez.
Kapható még:
Silicone - átlátszó tömítőanyag burkolólapokhoz és
mozaikokhoz.
Neutro Color - dekorációs tömítőanyag homlokzatokhoz és
márványokhoz 12 design színben.

Eco 4*
10.18

Eco 3*

Regional Mineral ≥ 60%
Recycled Regional Mineral ≥ 30%
CO2 ≤ 250 g/kg
VOC Low Emission
Recyclable
* A színképletek átlaga alapján számított besorolás

1.

 lkalmas greslaphoz, kerámia
A
burkolólapokhoz, vékony lapokhoz
és természetes kövekhez

2.

 önnyen tisztítható és
K
karbantartható

3.

Különlegesen egységes szín

4.

Telt, homogén fuga

5.

 iküszöböli a só- és mészvirágok
K
kialakulásának veszélyét

6.

A lkalmas padlófűtéshez

7.

50 szín

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

10.18

* A színképletek átlaga alapján számított besorolás

1.

Penészálló

2.

K iváló színtartó képességű

3.

Fagyálló

4.

I deális greslapok és kerámia
burkolólapok tömítéséhez

5.

50 szín

MKT-TEC code 02/2019 Ref. GBR Data Report - 10/2018
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Go green

Kerakoll Spa
via dell’Artigianato 9
41049 Sassuolo - MO

+39 0536.816.511
info@kerakoll.com

Green Building
Experience on
www.kerakoll.com

