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65    MILLETTIA
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ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΠΟΥ ΕΜΠΙΣΤΕΥΕΣΑΙ:

Ρητίνη βάσεως νερού 
για την αρμολόγηση με 
απομίμηση ξύλου  
των κεραμικών 
πλακιδίων 
τύπου ξύλου.

GREENBUILDING RATING 
ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ SGS
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Με χαμηλότατες εκπομπές πτητικών οργανικών 
ενώσεων, με μειωμένη περιεκτικότητα σε διαλύτες, 
σέβεται την υγεία των χρηστών

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ EMICODE - GEV
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Ο Fugalite® Bio Parquet ταιριάζει τέλεια με 
τις κύριες και πιο διαδεδομένες συλλογές 
κεραμικού γρανίτη απομίμησης ξύλου.

Διαθέσιμος σε 12 φυσικές αποχρώσεις 
εμπνευσμένες από τα πιο πολύτιμα είδη 
ξύλου που χρησιμοποιούνται συχνότερα 
για την κατασκευή επενδύσεων παρκέ.
Μία ολοκληρωμένη σειρά χρωματικών 
λύσεων μελετημένη για να ταιριάζει με τα 
διαφορετικά στυλ του πλακιδίου τύπου 
ξύλου. 
Ζεστές αποχρώσεις φυσικής στιλπνότητας 
επιτρέπουν στον αρμό να καμουφλαριστεί, 
αναδεικνύοντας την αισθητική συνέχιση 
του υλικού επένδυσης.

Με μειωμένη 
περιεκτικότητα 

σε διαλύτες

Μη τοξικό και 
ακίνδυνο

Αναφ. GBR Data Report - 01.15

Rating υπολογισμένο επί του μέσου όρου των χημικών συνθέσεων των χρωμάτων
Στα δάπεδα με πλακάκι τύπου ξύλου η ομορφιά και η φυσική 
ζεστασιά του ξύλου συνδυάζονται με τα τεχνικά χαρακτηριστικά του 
κεραμικού γρανίτη.

Μόνο ο Fugalite® Bio Parquet επιτρέπει την απόλαυση της τυπικής 
γοητείας και φυσικότητας του ξύλου, εγγυώντας την αισθητική 
και λειτουργική συνέχιση του πλακιδίου τύπου ξύλου.

Ο Fugalite® Bio Parquet αναπαράγει το συνεχές αποτέλεσμα του 
στοκαρίσματος του παρκέ με σκόνη ξύλου και ρητίνες, χάρη στη 

χρήση μίας αποκλειστικής υδατοδιαλυτής βιο-ρητίνης, φιλικών προς 
το περιβάλλον πρόσθετων και ειδικού λεπτότατου χαλαζία.

Αναπαράγει την ενιαία 
επιφάνεια των ξύλινων 
δαπέδων.

ΑΠΟΜΙΜΗΣΗ ΞΥΛΟΥ



Fugalite® Bio Parquet

 
 

 

 
 
 
 
 
 

TESTIFICAZIONE DI UN RIEMPITIVO DI 

FUGA (FUGALITE® BIO): CONFRONTO CON 

DUE PRODOTTI DI RIFERIMENTO 
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Fugalite® Bio Parquet

Δερματολογικά ελεγμένος από το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Modena και Reggio Emilia.
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Fugalite® Bio

πιο 
ασφαλής

Ρητίνη βάσεως νερού για την αρμολόγηση με απομίμηση ξύλου των κεραμικών πλακιδίων τύπου ξύλου.

Δοκιμή σε 200 ασθενείς 
του γενικού πληθυσμού

μηδέν άτομα με 
ευαισθησία

Κλινικές δοκιμές έδειξαν ότι η θετική αλλεργική αντίδραση σε ένα δείγμα 200 ενηλίκων ασθενών του γενικού πληθυσμού, που πάσχουν από 
δερματίτιδα εξ’ επαφής, αλλά δεν έχουν έρθει σε επαφή με εποξειδική ρητίνη, είναι ίση με ΜΗΔΕΝ.
Οι δοκιμές τσιρότου που πραγματοποιήθηκαν σε προϊόντα που αποτελούνται από συστήματα ρητίνης παλιάς γενιάς και εκτελούν τις ίδιες 
λειτουργίες, έδειξαν ένα ποσοστό θετικής αντίδρασης από 3% έως 3,5%. Η διαφορά της ευαισθητοποίησης που προκαλεί ο Fugalite® Bio 

Parquet με αυτήν των προϊόντων αναφοράς που δοκιμάστηκαν, θεωρείται στατιστικά σημαντική σε ιατρικό-επιστημονικό πλαίσιο.
Ένα δεύτερο πείραμα διεξήχθη σε δείγμα 25 ασθενών με επαγγελματική έκθεση, οι οποίοι πάσχουν από δερματίτιδα εξ αιτίας της επαφής με ρητίνες και αμίνες.
Και σε αυτήν την περίπτωση οι κλινικές δοκιμές που έγιναν, έδειξαν μία σημαντική υπεροχή του Fugalite® Bio Parquet με ένα 12% θετικών αντιδράσεων, έναντι 
ποσοστού από 20 έως 36% των συγκρινόμενων προϊόντων. 
Το πλεονέκτημα που προκύπτει επιλέγοντας Fugalite® Bio Parquet, είναι η χρήση ενός προϊόντος που δεν προκαλεί ευαισθητοποίηση σε υγιή 
άτομα ή σε άτομα με διάγνωση δερματίτιδας εξ’ επαφής.

Αποτελέσματα της δοκιμής τσιρότου για τις υπό εξέταση ουσίες σε ομάδα των ασθενών, που ήταν θετικοί 
στη δερματίτιδα εξ’ επαφής σε τουλάχιστον ένα από τα συστατικά.

Εποξειδικός 
αρμόστοκος 

Τύπος Α

Εποξειδικός 
αρμόστοκος 

Τύπος Β

Εποξειδικός 
αρμόστοκος 

Τύπος Α

Εποξειδικός 
αρμόστοκος 

Τύπος Β

3 φορές
Δοκιμή σε 25 επαγγελματίες 

τεχνίτες

μέχρι

ΔΟΚΙΜΗ ΕΝΟΣ ΥΛΙΚΟΥ ΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ (FUGALITE® BIO) 
ΣΕ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΔΥΟ ΠΡΟΪΌΝΤΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

Εγκεκριμένος από την Επιτροπή Δεοντολογίας της Modena 
στις 13/9/2011 (κωδικός μελέτης 81/11) και από την Γενική 

Διεύθυνση του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου της Modena.

Ελεγμένος από το 
Κέντρο Κεραμικών 
Πλακιδίων 
της Bologna. 
Καθαρίζεται εύκολα. 

Με αποτέλεσμα 
σταγόνας. 
Ανθεκτικός στο νερό, 
δεν απορροφά και 
δεν αλλάζει χρώμα.

Ελεγμένος κατά 
CSTB. Αποτρέπει τον 
πολλαπλασιασμό 
των βακτηριδίων 
και της μούχλας.

Ο Fugalite® Bio Parquet είναι πιστοποιημένος 
ως μη απορροφητικός, ανθεκτικός στην 
κηλίδωση, τις διαβρωτικές χημικές ουσίες 
που περιέχονται στα προϊόντα συντήρησης 
των υλικών επένδυσης και στις κοινές ουσίες 
που λεκιάζουν και που χρησιμοποιούνται στις 
κατοικίες, όπως ο καφές, το λάδι, το κόκκινο 
κρασί, η ντομάτα και η μάσκαρα.

Αναφορά δοκιμής σύμφωνα με το πρότυπο 
EN ISO 10545-14 “κεραμικά πλακίδια - 
προσδιορισμός της ανθεκτικότητας σε κηλίδες”, 
που εκδόθηκε από το Centro Ceramico di 
Bologna.

Ο Fugalite® Bio Parquet εγγυάται τη συνέχιση 
των επιδόσεων και λειτουργικότητας των 
κεραμικών υλικών επένδυσης και εμποδίζει 
την ανάπτυξη των μικροοργανισμών 
στους αρμούς.
Ο Fugalite® Bio Parquet είναι ιδανικός ακόμα και 
για χώρους με υψηλή συγκέντρωση υγρασίας, 
που ευνοεί το σχηματισμό μούχλας και 
βακτηριδίων, όπως οι κουζίνες και τα μπάνια.

Το CSTB, Επιστημονικό και Τεχνολογικό Κέντρο 
των Κατασκευών, είναι ένας γαλλικός φορέας 
πιστοποίησης που έχει ως αντικείμενο την 
προώθηση της ποιότητας και της ασφάλειας 
των κτιρίων.

Ο Fugalite® Bio Parquet είναι αδιάβροχος και 
ιδανικός για κάθε χώρο της κατοικίας, κατάλληλος 
ακόμα και για χώρους με υγρασία, που 
υποβάλλονται σε βαριά κυκλοφορία και σε 
εκτεταμένη χρήση. Ο Fugalite® Bio Parquet 
είναι κατάλληλος για όλες τις εφαρμογές, τόσο 
σε εσωτερικούς όσο και σε εξωτερικούς χώρους 
και είναι ο μοναδικός από τους οργανικούς 
αρμόστοκους που είναι πιστοποιημένος ως 
ανθεκτικός στη γήρανση από το ηλιακό φως. 
Αναφορά δοκιμής χρωματικής σταθερότητας που 
εκτελέστηκε σύμφωνα με το πρότυπο ASTM G 155 
που εκδόθηκε από το CATAS, ιταλικό οργανισμό για 
την πιστοποίηση, την έρευνα και τις δοκιμές στον 
κλάδο ξύλου-επίπλου. 

ΜΕ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ
Διεθνές δίπλωμα ευρεσιτεχνίας αρ. 1403659 της 
31/10/2013.
Ο Fugalite® Bio Parquet είναι μία αποκλειστικότητα της 
Kerakoll, κατοχυρωμένη με διεθνές δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, 
επειδή επιτρέπει την εργασία με τη μέγιστη ασφάλεια, 
εγγυώντας τα υψηλότερα επίπεδα εργασιμότητας, τελικών 
επιδόσεων και την ευκολία καθαρισμού από τη βρωμιά, 

διατηρώντας μία επιφάνεια υγιή, προστατευμένη από τη μούχλα και τα 
βακτηρίδια και αισθητικά τέλεια.

Τσιμεντούχος αρμόστοκος

Ρύποι

Αλλοιώσεις 
χρώματος

Μούχλα και 
βακτηρίδια

Απορροφητικότητα Χωρίς εξανθήματα

Ομοιογενές Χρώμα

Αντιμουχλικός 
και βακτηριοστατικός

Αδιάβροχος
Εξανθήματα

Ανθεκτικός 
στην κηλίδωση
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