
FUGA-GLITTER 
 

KASUTUSALA / Orgaaniline mineraalvuugitäide keraamiliste plaatide ja looduskivi 

paigaldamiseks 

Sädelus Fugalite® Eco ja Fugalite® Eco Invisibile toodetele. 

Erilisand Fugalite® Eco ja Fugalite® Eco Invisibile toodetele ja metallkaunistusena kasutamiseks. 

TOOTE EELISED 

• Lahustub kergesti  

• Püsiv sära  

• Suurepärane keemiline vastupidavus 

KASUTUSALAD 

Kasutamine 

Lisand Fugalite® Eco ja Fugalite® Eco Invisibile toodetele metalse efekti andmiseks. 

KASUTUSJUHISED 

Segage üks osa Fugalite® Eco / Fugalite® Eco Invisibile'i teise osa Fugalite® Eco / Fugalite® Eco 

Invisibile'iga, kuni moodustub ühtlane segu. Lisage soovitatud kogus kuldset või hõbedast Fuga-

Glitterit (umbes 100 grammi iga Fugalite® Eco / Fugalite® Eco Invisibile’i pudeli kohta). 

Segage käsitsi kellu abil, seejärel segage madalapöördelise (*400/min) ekstsentriksegaja abil 

ühtlaselt anuma põhjast ülespoole, et vältida sädeluse õhkupaiskumist. 

Kui segu on ühtlane, kasutage lisanditega Fugalite® Eco / Fugalite® Eco Invisibile't tavapärastel 

viimistlus- ja puhastustöödel. Välisilme kontrollimiseks määrige tootesegu kõigepealt 

proovipinnale. 

 

TEHNILISED ANDMED VASTAVALT KERAKOLL 

KVALITEEDISTANDARDILE 

Soovitatav annus 100 g / 1 pudel Fugalite® Eco – Fugalite® Eco Invisibile  

Liik polüester 

Kuju kuusnurkne prisma 

Mõõtmed ≈ 0,2 mm 

Mahukaal ≈ 1,38 kg/dm3 

Värvus hõbedane, kuldne 

Keemiline vastupidavus II klass 

HOIATUS! 

- Professionaalseks kasutamiseks mõeldud toode. 

- Järgige kehtivaid standardeid ja riiklikke määrusi. 

- Peeneteraline kerge toode: olge ettevaatlik, et toode ei paiskuks segamise ajal õhku. 

Küsimuste või probleemide korral võtke ühendust Kerakoll Worldwide Global Serviceiga – 

globalservice@kerakoll.com. 

 
Eco ja Bio klassifikatsioonid viitavad GreenBuilding Rating® 2013. a juhendile. Teavet uuendati viimati 2013. a mais; 

pange tähele, et KERAKOLL SpA võib olla aja jooksul teinud andmetes muudatusi ja/või parandusi; vaadake uusimat 

versiooni veebileheküljel www.kerakoll.com. Seepärast vastutab KERAKOLL SpA teabe kehtivuse, täpsuse ja 

ajakohasuse eest ainult siis, kui andmed on saadud otse asutuse veebileheküljelt. Käesolevas toodud tehnilised andmed 

põhinevad meie tehnilistel ja praktilistel teadmistel. Kuna meil ei ole võimalik teie ehitusplatside tingimusi ega töö 

teostamist kontrollida, siis annab käesolevas toodud teave ainult üldpildi ning ei seo Kerakolli mitte kuidagi. Seepärast 

on soovitatav toodet enne kasutamist testida, et kontrollida selle sobivust teie eesmärkidega.  
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