
Resina-cemento®  
(ciment-rășină) decorativă 
pentru rostuirea plăcilor, 
mozaicului și marmurii în 
50 culori de design. 
Produs green pentru 
construcții ecologice.

Fugabella® Color

Din cercetarea green Kerakoll noua 
tehnologie hibridă Resina-cemento® 
pentru a satisface orice exigenţă 
creativă și de proiectare.

Inovaţie

Piero LissoniColorsDesign





De 50 de ani Kerakoll inventează noi 
materiale şi propune noi tehnici, oferind 
soluţii de calitate superioară.

Inovaţie

Fugabella® Color.
Noua tehnologie hibridă  
Resina-cemento® de la Kerakoll.

Tehnologiile pentru 
chituirea rosturilor dintre 
plăcile ceramice prezente 
pe pieţele internaţionale 
au fost întotdeauna legate 
de două naturi chimice 
specifice: rostuirea pe 
bază de ciment și cea 
organică, în principal 
epoxidică.

Proiectul Fugabella® 
Color se bazează pe 
conştientizarea noilor 
cerinţe estetice şi 
funcţionale dictate de 
marea evoluţie a industriei 
ceramice, unde produsele 
de rostuire au astăzi 
limitări ale performanţei 
şi aplicării care nu satisfac 
complet aşteptările 
aplicatorilor şi clienților.

Chiturile de pe piaţă, atât 
cele pe bază de ciment, 
cât și cele epoxidice, sunt 
limitate astăzi în funcţia 
lor primară, aceea de a 
garanta cea mai bună 

continuitate estetică unei 
suprafaţe discontinue, 
așa cum doresc designerii 
de interior, industria 
ceramică și clienţii.

Experienţa şi cunoştinţele 
tehnologice ale 
cercetătorilor de la 
GreenLab Kerakoll au 
permis crearea unui 
nou tip de materie 
evoluată care redefinește 
standardele pentru 
finisajul decorativ al 
suprafețelor ceramice și 
din piatră naturală.

Ia naștere noul chit 
Resina-cemento®, noua 
tehnologie hibridă de la 
Kerakoll.



Chitul hibrid de ultimă 
generație pentru decorarea 
plăcilor ceramice, de 
marmură și mozaic.

O nouă clasă de chituri pentru plăci, 
mozaicuri şi pietre naturale.

Fugabella® Color

Fugabella® Color este chitul pentru 
decorarea placajelor creat de 
cercetarea green de la Kerakoll pentru 
a satisface cererea unei pieţe tot 
mai atente la aspectele de design și 
durabilitate a soluţiilor.

Kerakoll acoperă decalajul tehnologic 
şi aplicativ al vechilor chituri cu o 
cercetare revoluţionară care creează de 
fapt un nou standard pentru rostuirea 
suprafeţelor discontinue.
Noua tehnologie hibridă inventată de 
Kerakoll nu este un chit pe bază de 
ciment, nu este un chit epoxidic, este 
noul chit Resina-cemento®.

O nouă materie

Eleganță durabilă

Ce este  
Resina-cemento®



Sensibilitatea estetică 
crescută pentru 
continuitatea acoperirilor 
şi noile tehnologii de 
producție a plăcilor 
ceramice au evidențiat 
limitele de performanţă ale 
chitului pe bază de ciment 
şi cele aplicative, precum 
și costurile ridicate ale 
chiturilor epoxidice.

Tehnologia hibridă  
Resina-cemento® este 
soluţia revoluţionară 
care rupe o stagnare 
tehnologică care a 
durat mai mult de 20 
de ani pentru a garanta 
performanțe tehnice noi, 
de lucrabilitate, estetice 
într-unul din proiectele 
Kerakoll cu cel mai ridicat 
conținut Green pentru 
Construcții ecologice.

Fugabella® Color combină 
uşurinţa extremă în faza de 
aplicare şi curățarea finală, 
în semn de continuitate 
cu cele mai bune chituri 
pe bază de ciment, cu 
performanţe noi în ceea 
ce privește rezistența la 
abraziune, uniformitatea 
şi durabilitatea culorii, 
respingerea apei, 

rezistența la pete și 
ușurința întreținerii, foarte 
apropiate de standardele 
chiturilor epoxidice.

Creat pentru a oferi 
un nivel ridicat de 
performanță ca o 
alternativă la materiale 
de rostuire tradiţionale, 
Resina-cemento® este 
inima tehnologică hibridă 
a Fugabella® Color 
care a permis viziunii 
Kerakoll pentru decorarea 
suprafeţelor discontinue să 
devină realitate.

Caracteristicile sale unice 
privesc în special anumite 
aspecte, precum:
- ușurință de aplicare 
și durabilitatea 
performanțelor
- frumusețe estetică
- respect pentru mediul 
înconjurător și siguranța 
persoanelor.

Fugabella® Color este 
o tehnologie pentru 
prezent și viitor, nu numai 
datorită performanțelor 
sale impresionante, ci și 
pentru compatibilitatea sa 
cu tehnologia ceramică în 
continuă evoluție.

Inima tehnologică a 
Fugabella® Color.

Din cercetarea green Kerakoll noua 
tehnologie hibridă Resina-cemento® 
(ciment-rășină).

Inovaţie



1. Smart
2. Design
3. Green
4. Sigură
5. Color

Tehnologie hibrid.

Din cercetarea green Kerakoll noua 
tehnologie hibridă Resina-cemento® 
(ciment-rășină).

Inovaţie



Culori cu performanţe tehnice și 
estetice de neegalat.

Inovaţie

Culori cu o luminozitate fără egal și 
lipsite de defecte.

Inovaţie

Calitate estetică

Fugabella® Color rezolvă 
în mod definitiv problema 
eflorescențelor, garantează un 
rost plin cu finisaj omogen.

Cele 50 de noi culori de 
design garantează rosturi care 
combină frumusețea estetică, 
fiabilitatea robustă, ușurința 
de întreținere și o versatilitate 
fără sfârșit.



Resina-cemento®  
tehnologia hibridă smart 
pentru o ușurință de 
aplicare extremă.

Resina-cemento® este 
o tehnologie hibridă 
inteligentă deoarece 
stabilește un nou 
standard de calitate 
în performanțele de 
lucrabilitate obținute, 
introducând sisteme 
regulatoare sofisticate 
cu microstructură densă 
a căror formă sferoidală 
produce o ușurință și o 
fluiditate a aplicării fără 
precedent.

Odată amestecat numai 
cu apă, inovatoarele celule 
catalizatoare active de 
origine naturală conferă 
amestecului capacitatea 
de a fi lucrat îndelung 
fără oboseală, menținând 
pe parcursul întregii 
fazei de prelucrare 
o plasticitate moale 
și aspectul unui gel 
tixotropic.

În interiorul sistemului 
hibrid Resina-cemento® 
au fost incluse, de 
asemenea, noi substanțe 
naturale care acționează 
ca aditivanți și dezvoltă 
o densificare controlată 
a amestecului, facilitând 
umplerea totală a rostului 
și spălarea ulterioară.

Tehnologia hibridă 
Resina-cemento® vă 
permite să lucrați în 
condiții de siguranță 
modelând chitul în 
interiorul rostului fără a 
provoca o golire parțială 
a acestuia, garantând 
un finisaj estetic și o 
continuitate funcțională 
neobținută niciodată 
înainte.

Materia continuă decorativă.Tehnologie

Singura limită la utilizarea  
Fugabella® Color este imaginaţia.

Noi posibilităţi

Inteligente



Resina-cemento®  
tehnologia hibridă de design 
pentru performanțe estetice 
de mare valoare. 

Tehnologia Resina-
cemento® este 
inovatoare deoarece nu 
conține cimentul Portland 
obișnuit, care are o 
caracteristică endemică: 
Portlandita. O adevărată 
boală pentru chituri care, 
din cauza excesului de var 
care se formează în timpul 
întăririi, determină defecte 
estetice frecvente de albire 
a rosturilor.

Tehnologia hibridă 
Resina-cemento® a fost 
creată pentru design și a 
fost inginerizată începând 
cu utilizarea exclusivă 
a lianților în puritate și 
naturali, complet lipsiți 
de Portlandită și, prin 
urmare, fără săruri 
solubile și var, ca o 
garanție a unei suprafețe 
cu performanțe estetice de 
o valoarea absolută. 

Pigmenții speciali, 
îndeosebi de origine 
minerală conferă o calitate 
cromatică fără precedent 
şi au permis cercetătorilor 
Kerakoll, împreună cu 
designerul Piero Lissoni, 
să proiecteze pe un 
spectru foarte larg de 
tonalități, ce nu poate fi 
absolut atins cu cimentul 
Portland comun. 

Fugabella® Color este 
culoare plină, profundă, 
luminoasă și omogenă, 
caracterizată printr-o 
soliditate și durabilitate 
de neegalat.

Cea mai largă gamă de culori.Palette

Puteţi alege să lucraţi cu o singură 
culoare, creând astfel o bază neutră 
pentru design sau puteţi experimenta 
combinaţii concepute pentru a atrage 
atenţia.

Stil

Design



Resina-cemento®  
tehnologia hibridă green pentru 
construcții bio-ecologice. 

Resina-cemento® este o 
tehnologie formulată cu 
un nou amestec de lianți 
puri și naturali hibridizați 
cu lianți rășinoși 
redispersibili și cu aditivi 
în majoritate de origine 
naturală, caracterizați 
printr-un conținut foarte 
scăzut în substanțe 
volatile (VOC), siguri 
pentru sănătatea umană 
și cu un impact redus 
asupra mediului.

Cunoștințele aprofundate, 
dobândite prin studii 
efectuate în ultimii 10 
ani privind proprietățile 
intrinseci ale unor 
substanțe naturale 
noi și ale puzzolanei 
reactive, le permit 
astăzi cercetătorilor de 
la GreenLab Kerakoll 
să înlocuiască, cu 
mari beneficii privind 
performanța și eco-
compatibilitatea, toată 
acea categorie de aditivi 
chimici şi sintetici utilizați 

încă pe scară largă în 
domeniu.
În special, s-a putut 
realiza protecția împotriva 
acțiunii deformante 
a mucegaiurilor și 
bacteriilor numai prin 
utilizarea unor substanțe 
bioactive naturale care 
acționează permanent 
garantând o igienă 
superioară a suprafeței.

O alegere complet 
green de la Kerakoll 
care respinge utilizarea 
substanțelor biocide 
suspectate cancerigene, 
deosebit de periculoase 
pentru mediu și sănătatea 
oamenilor, așa cum 
demonstrează informațiile 
de pericol conținute în 
fișele tehnice de securitate 
ale produselor care le 
conțin.

Fugabella® Color este un 
produs green fără etichete 
de risc.

Fugabella® Color este un produs  
bio-friendly și ecologic.

Construcții 
ecologice

Greenbuilding 
Rating®

Eco 4*

Green

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

*G
RE

ENBUILDING RATINGGBR DATA
REPORT

APPROVED



Resina-cemento®  
tehnologia hibridă sigură pentru 
cel mai exigent faianțar.

Datorită noii tehnologii 
hibride Resina-cemento® 
s-a putut obține un aluat 
versatil și universal, 
ceea ce face mai ușoară 
aplicarea într-o gamă 
largă de temperaturi 
și condiții de mediu. 
Consistența pe care o 
puteți obține printr-un 
simplu adaos de apă este 
modular, astfel încât 
aplicatorul, în funcție 
de obiceiurile sale și de 
condițiile de pe șantier, să 
hotărască cum să lucreze 
mai bine.

Adecvat pentru ceramică, 
gresie porțelanată, 
mozaic, marmură și pietre 
naturale, cu Fugabella® 
Color puteți decora fără 
probleme orice fel de 
material, fiind siguri că 
faceți alegerea corectă și 
sigură în toate situațiile 
și utilizările de pe șantier, 
fără grija și costul 
procurării unor produse 
diferite în fiecare zi.

Fugabella® Color este 
întotdeauna tixotropic și 
ușor în acelaşi timp, nu 
alunecă de pe spatulă 
şi garantează darea în 
folosință anticipată a 
acoperirii fără a renunţa 
la propriile obiceiuri în 
timpul aplicării.

Fugabella® Color rămâne 
prelucrabil și cu aceeași 
consistență pentru mult 
timp și nu necesită 
adăugiri ulterioare de apă 
care influențează negativ 
performanța finală, dar 
mai ales uniformitatea 
culorii.

Fugabella® Color se aplică foarte ușor și 
se curăţă rapid: succes garantat.

Pe şantier

Fugabella® Color nu schimbă obiceiurile 
aplicatorilor.

Universal Finisaj omogen



Color - noul proiect de culoare 
pentru rostuirea decorativă 
a faianței, mozaicurilor și 
marmurei și sigilarea coordonată 
a pardoselilor, obiectelor sanitare 
și cabinelor de duș.

Din cercetarea green Kerakoll noua 
tehnologie hibridă Resina-cemento® 
(ciment-rășină).

Inovaţie

Fugabella® Color și Silicone Color sunt 
un proiect unic de acest gen, în care 
sensul culorii se împletește cu cea 
mai avansată tehnologie din industria 
ceramicii.

Fugabella® Color și Silicone Color sunt 
disponibile într-o varietate de nuanţe, 
tonalităţi și culori pentru design si 
aplicaţii de toate tipurile.

Culorile Fugabella® Color

Proiect coordonat de culoare

50 culori 
de design.



Fugabella® Color și 
Silicone Color sunt o nouă 
propunere pentru rosturi 
colorate bio-friendly 
disponibile în 50 culori în 
conformitate cu cele mai 
rafinate tendințe cromatice 
contemporane, concepute 
pentru cei care doresc 
să dea calitate, rezultate 
garantate și eleganță fără 
vârstă propriilor proiecte 
de interior.

Posibilitatea de a 
realiza suprafețe 
ceramice continue prin 
intermediul unor joncțiuni 
imperceptibile se traduce 
în posibilități de design 
practic infinite.

De la stilul cel mai 
minimalist la eleganța 
cea mai declarată, 
ampla gamă de culori, 
continuitatea cromatică 
sau combinația unor 
nuanțe diferite, pe lângă 
căutarea detaliului, 
fuzionează pentru a 

Stilul inconfundabil al lui 
Piero Lissoni semnează 
noua paletă de culori cu un 
gust contemporan. 

Proiectul, între culoare și materie, este 
rezultatul unei cercetări estetice privind 
armonia suprafeţelor.

Cercetare estetică

sublinia eleganța extremă 
a proiectului Fugabella® 
Color și Silicone Color.

Cu un stil sobru și rafinat, 
aceasta paletă are un 
gust impecabil care 
caracterizează opțiunile 
estetice ale designerului și 
arhitectului Piero Lissoni.

De la neutrul delicat la 
discretele culori pastel, 
de la nuanțele bogate și 
intense la culorile cele mai 
profunde: fiecare dintre 
cele 50 culori ale colecției 
a fost studiată atent 
pentru a garanta o redare 
estetică maximă.

Absența unor culori 
prea ostentative sau 
aprinse lasă loc unui 
echilibru cromatic 
supradimensionat, unde 
eleganța, prospețimea, 
modernitatea și gustul 
internațional își găsesc 
expresia maximă. 
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EvoluțiaDe 50 de ani Kerakoll inventează 
noi materiale şi propune noi tehnici, 
oferind soluţii de calitate superioară.

Știința

1. Sistem liant de înaltă 
puritate și natural formulat cu 
o matrice organică rășinoasă 
cu emisii COV scăzute, utilizat 
exclusiv pentru Kerakoll.

O nouă matrice hibridă green 
pentru a oferi lucrabilitate şi 
performanțe finale fără egal și 
pentru a garanta un rezultat 
perfect.

Fugabella® Color. Performanţă.

Resina-cemento® (rășină-ciment) 
este o tehnologie hibridă pentru că 
exploatează caracteristicile a două 
sisteme liante perfect integrate în 
scopul de a exprima performanţe 
imposibil de realizat până acum.

Tehnologie de avangardă



2. Culorile Fugabella® Color 
datorită bogăției deosebite a 
compoziției lor pot fi recunoscute 
vizibil prin intensitate și redare 
cromatică.

Culori pline, profunde, luminoase 
şi omogene, caracterizate printr-o 
soliditate și durabilitate uimitoare.

Particule de pigmenţi anorganici 
cu formă definită și distribuţie a 
dimensiunilor optimizată produc o 
distribuţie a culorii uniformă și stabilă 
în timp.

Putere colorantă 
superioară

Creativ, durabil, omogen și rezistent, 
Fugabella® Color este un material 
ingenios și versatil ca imaginaţia umană.

Inovaţie



Creativ, durabil, omogen și rezistent, 
Fugabella® Color este un material 
ingenios și versatil ca imaginaţia umană.

Inovaţie

3. Fugabella® Color elimină 
complet riscul formării 
eflorescențelor saline și 
calcaroase. 

Garantează omogenitatea 
cromatică totală și 
stabilitatea pe termen lung 
a culorii.

Chiturile pe bază de ciment ne-au 
obișnuit cu culoarea care se estompează 
în timp din cauza formării unor straturi 
alburii pe suprafaţă. Formula exclusivă 
a Fugabella® Color în absenţa totală a 
impurităţilor este garanţia că nu vor fi 
săruri depuse pe suprafaţa rosturilor, 
ce determină defecte antiestetice 
neplăcute.

Diferența se vede



4. Fugabella® Color dezvoltă 
o permeabilitate naturală 
scăzută, fundamentală pentru 
a garanta absorbția redusă  
apei și redcerea fenomenului 
de pătare a rosturilor.

Creativ, durabil, omogen și rezistent, 
Fugabella® Color este un material 
ingenios și versatil ca imaginaţia umană.

Inovaţie

Absorbție foarte 
scăzută de apă

Puritatea materialelor utilizate, 
folosirea aditivilor naturali specifici 
determină o performanţă de 
protecţie a apei superioară.

Rezistență ridicată 
la atac acid

0,6 ml/min

0,17 ml/min

Mortar pe bază de ciment pentru rostuirea Fugabella® Color

Mortar pe bază de ciment pentru rostuirea Fugabella® Color

12 gr

1,8 gr

Lianţi minerali foarte puri și 
protecţia garantată de rășină fac 
Fugabella® Color insensibil la 
contactele cu substanţele cele mai 
comune cu PH acid.



Creativ, durabil, omogen și rezistent, 
Fugabella® Color este un material 
ingenios și versatil ca imaginaţia umană.

Inovaţie

5. Fugabella® Color cu 
rezistență foarte ridicată 
la abraziune garantează 
performanțe estetice și 
mecanice durabile în timp.

Rezistentă ridicată 
la abraziune

970 mm3

425 mm3

Mortar pe bază de ciment pentru rostuirea Fugabella® Color

Un sistem liant revoluţionar care se 
integrează perfect cu partea inertă 
foarte pură determină performanţe 
superioare de rezistenţă la consum 
prin abraziune chiar și pe termen 
scurt. 
(Date la 72 de ore).



Silicone Color

Eco 3*

* Rating calculat pe baza mediei formulărilor culorilor

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

10.18

1.   Anti-mucegai
2.   Stabilitate cromatică mare
3.   Rezistent la îngheţ
4.   Ideal pentru sigilarea gresiei 

porţelanate și a plăcilor ceramice
5.  50 culori

Sigilant decorativ pentru plăci, 
mozaic și marmură în 50 culori de 
design. 
Produs green pentru construcții 
ecologice.

Silicone Color prezintă o 
aderenţă ridicată la suprafeţele 
neabsorbante, asigurând 
integritatea şi etanşeitatea 
hidraulică a acoperirilor ceramice 
supuse deformărilor.

Disponibil și:

Silicone - sigilant transparent pentru plăci și mozaic.

Neutro Color - sigilant decorativ pentru faţade și marmură 
în 12 culori de design.

Fugabella® Color

Rășină-ciment 
decorativă pentru 
plăci, mozaic și 
marmură în 50 culori 
de design. 
Produs green pentru 
construcții ecologice.

Fugabella® Color 
este chitul hibrid 
revoluționar pentru 
a decora orice suprafață din 
gresie, mozaic și pietre naturale. 
Fugabella® Color atinge caracteristici 
hidrofuge, absorbție foarte scăzută 
a apei, duritate superficială 
ridicată, rezistență ridicată la 
substanțele acide cele mai comune și 
uniformitate totală a culorii.

1.   Adecvat pentru gresie porţelanată, 
ceramică, plăci cu grosime redusă şi 
pietre naturale

2.   Uşor de curăţat şi de întreţinut
3.   Uniformitate a culorii ridicată 
4.   Rost plin și omogen 
5.   Elimină riscul formării 

eflorescențelor saline și calcaroase 
6.   Adecvat pentru pardoseli încălzite
7.  50 culori

Eco 4*

* Rating calculat pe baza mediei formulărilor culorilor

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

10.18

Totul pentru a decora și termina în mod 
perfect coordonat toate suprafeţele 
placate cu faianţă, ceramica, mozaicurile, 
marmura și pietrele naturale. 

Gamă completă





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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