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



Fugabella® Color

Resina-cemento® 
(ciment-rășină) 
decorativă pentru 
rostuirea plăcilor, 
mozaicului și 
marmurii 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

02.19

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

02.19

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

şi a plăcilor ceramice
5.   Ideal pentru piscine şi pentru contactul 

permanent cu apa
6.   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.



Silicone

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

1.   Ideal în medii sanitare
2.   Pereţi şi pardoseli nesupuse traficului 

intens, interioare, exterioare
3.   Anti-mucegai
4.   Translucid
5.   Rezistent la îngheţ
6.   Adecvat pentru sigilarea gresiei 

porţelanate şi a plăcilor ceramice

Sigilant transparent pentru plăci și 
mozaic. 
Produs green pentru construcții 
ecologice.

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

Neutro Color

Eco 3*

* Rating calculat pe baza mediei formulărilor culorilor

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

1.   Ideal pentru marmură şi pietre 
naturale

2.  Ideal pentru folosirea pe faţadă
3.   Adecvat pe suprafeţe pe bază de 

ciment şi materiale poroase
4.   Garantează o folosire mai sigură pe 

şantier
5.   12 culori

Sigilant decorativ pentru faţade și 
marmură în 12 culori de design.
Produs green pentru construcții 
ecologice.

Neutro Color dezvoltă o reticulare 
neutră, fără compusi migranţi 
instabili, asigurând sigilarea, fără 
formarea de halouri şi pete pe 
suprafeţele delicate de marmură si 
piatră naturală.

02.19 02.19
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50 culori de 
design.

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