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PAIGALDUSALAD / Keraamiliste plaatide ja looduskivi paigaldamine 

Fugalite® Bio Parquet 

Veebaasil vaik puitefektiga plaatide vuukimiseks. 

Fugalite® Bio Parquet on dermotoloogiliselt testitud ning tunnistatud Modena 

Ülikoolis ja Reggio Emilia Dermotoloogia Kliinikus tehtud katsete põhjal 

hüpoallergeenseks. Saadaval 12 naturaalses toonis, mis on insipreeritud puidust, 

mida kasutatakse peamiselt lehtpuidust põrandakatete valmistamiseks. Tagab 

esteetilise ja funktsionaalse ülemineku puitefektiga plaatidele.  

ROHEEHITUSE HINNANG® 
Fugalite® Bio Parquet 
- Kategooria: Orgaanilised mineraalsed tooted 
- Keraamiliste plaatide ja looduskivi paigaldamine 
- Hinne*: Eco 3 

 
HINDAMISSÜSTEEM KINNITATUD SERTIFITSEERIMISASUTUSE SGS POOLT 

 

TOOTE TUGEVUSED 
• Puitefekt - jäljendab puitpõrandate  ühtset pinda 
• Sise- ja välitingimuste põrandad ning seinad 
• Veekindel - drop-efekt, veekindel, mitteimav ja ei muuda 

värvi 
• Patenteeritud - rahvusvaheline patendi nr. 1403659, 

31/10/2013 
• Bakteriostaatiline - CSTB-testitud. Ennetab bakterite ja 

hallituse levikut 
• Määrdumiskindel - testitud Itaalia Bologna 

Keraamikakeskuse poolt (Centro Ceramico Bologna). 
Kergesti puhastatav 

• Vastab HACCP / EC 852/2004 toiduhügieeni nõuetele 
• Heakskiidetud kasutamiseks merenduses 

 

 

ECO MÄRKUSED 
- Veepõhine, vähendab ladustamise ja transpordi ajal tekivat 

võimalikku koormavat riski, mis võib olla kahjulik ja ohtlik 
keskkonnale. 

 

KASUTUSALAD 

KasutamineKasutamineKasutamineKasutamine    

Veekindel vuugivahemik 0 kuni 5 mm kõrge keemilise ja mehaanilise vastpidavusega ja kõrgetasemelise kõvadusega. Sobib klaasmosaiigi liimimiseks. 

Plaaditavad materjalid: 

- puitefektiga plaadid 

- igat tüüpi ja mõõtu täismassplaadid, õhukesed slab plaadid, keraamilised-, klinker- ja terrakota plaadid, klaas ja keraamiline mosaiik 

- looduskivi, ümbertöödeldud materjalid, marmor 

Põrandad ja seinad, sise- ja välitingimustes kasutamiseks, olme-, äri- ja tööstusruumides ning tänavamööbli puhul, mis puutub püsivalt või juhuslikult 

kokku keemiliste ainetega, suure koormusega keskkonnad, basseinid, soojaveevannid ja purskkaevud, soojendusega põrandad, samuti termilise   

šoki ja külmumise tingimustes. 

Kohaldamisala Kohaldamisala Kohaldamisala Kohaldamisala ddddirektiiv CE MEDirektiiv CE MEDirektiiv CE MEDirektiiv CE MED    

Keskkonnasõbralikud mördid ja liimikihid, mida kasutatakse liimina ja / või plaatide vahelise vuugiseguna. 

Maksimaalne mass pindala kohta 1475 g / m2 

Segu paksus kui kasutada plaatimisseguna 0.9 9 ± 0.1 mm 

Segu paksus kui kasutada vuugiseguna 3.9 ± 0.1 mm 

Viimistlusmaterjalina kõikidele avatud sisekujundusele ja varjatud või ligipääsmatutele pindadele. Kasutades vaheseinte ja  

lagede puhul, võib toodet kasutada mistahes mittesüttival toel, mille paksus on vähemalt 10 mm ja tihedus ≥ 656 kg / m3.  

Kasutades tekkidel võib toodet kanda mistahes metallist aluspinnale, mittesüttivale pinnale ja madala tuleohtlikkusega materjalile.  

Mitte kasutadaMitte kasutadaMitte kasutadaMitte kasutada    

Üle 5 mm laiustel vuukidel, poorsel põrandal, mis nõuab spetsiifilisemat või alternatiivset keemilist vastupidavust võrreldes keemilise  

vastupidavuse tabelis ära tooduga, elastsete paisumiste või murdunud liidete vuukimiseks, või aluspindadel, mis ei ole täielikult kuivad ja  

võivad eritada niiskust. 

*  ÉMISSION DANS L’AIR INTÉRIEUR Information sur le niveau d’émission de substances volatiles dans l’air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, 
sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions). 

** The Italian Ceramic Center- Bologna (Centro Ceramico Bologna) has carried out a stain resistance test according to UNI EN ISO 10545-14 (Test Report no. 
3686/11) 

A 
B 
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KLAASMOSAIIGI PLAATIMISE KASUTUSJUHEND 
Aluspindade ettevalmistamine 

Aluspinnad peavad olema siledad ja tahked, puhtad tolmust, õlist ja mustusest, kuivad ja niiskuseta, ilma lahtise prahita või kihiliste 
osadeta, nagu näiteks tsemendi-, lubja ja värvikihi jäägid, mis tuleb täielikult eemaldada. Aluspind peab olema stabiilne, pragudeta ja 
juba lõpetanud hügromeetrilise kokkutõmbumise. Ebaühtlased alad tuleb korrigeerida sobivate tasandus- ja viimistlustoodete abil. 
Väga absorbeeruvate ja tolmuste ning kihiliste  põrandate ja tasanduskihtide puhul soovitatakse peale kanda üks või mitu veel 
põhinevat Primer A Eco kihti, keskkonnasõbralikku pinna isolatsiooni kruntainet, järgides kasutusjuhendit, et vähendada  vee 
imendumist ja parandada segu määritavust.  
Pealekandmine 
Fugalite® Bio Parquet'i saab peale kanda sobiva sakilise segukammiga, mis tuleb valida vastavalt mosaiigi suurusele ja tüübile. 
Kasutades segukammi siledat osa, kandke peale õhuke segukiht, vajutades aluspinnale, et tagada maksimaalne nake, pärast mida 
saab paksust reguleerida vastavalt vajadusele kallutades segukammi vastava nurga alt. Kandke segu pinnale, mis võimaldab kattekihi 
paigaldamist ettenähtud aja jooksul. Vajutage mosaiigi tükid kummiga kaetud vuugilabidaga alla, et võimaldada maksimaalne 
pinnakatvus.  
Puhastamine 
Segu jääke saab tööriistadelt eemaldada veega enne toote kõvastumist. 

ERIMÄRKUSED 
Fugalite® Bio Parket'i pealekandmist saab lihtsustada kasutades madala temperatuuriga tooteid või kui toode ise on madala 
temperatuuriga, lahjendades seda kuni 2%-ni puhta veega (umbes espresso tass iga 3 kg kohta). Fuga-Wash Eco lisamine 
puhastusveele annab parema puhastava toime pinnakattematerjalidele, hoiab käsna puhtana, parandab pinnatöötlust ja puhastab 
tõhusalt ilma loputamiseta. Enne väga poorsete või kõrgete temperatuuridega pindade katmist, on soovitatav puhastada pind niiske 
käsnaga, et takistada poorsust või jahutada pinda, olles samal ajal ettevaatlik, et mitte lasta vett vuukidesse. 

KOKKUVÕTE 
Keraamiliste plaatide,  täismassplaatide, klaasist mosaiigi, marmori ja loodusliku kivi keemiline ja mehaaniline kõrge vastupidavusega 

vuukimisel toimub patenteeritud ja sertifitseeritud, keskkonnasõbraliku, kergesti töödeldava, hüpoallergeense, veepõhise seguga, mis 

on antibakteriaalne ja vee- ja plekikindel, kõrge värvikindlusega ja hea keemilise vastupidavusega, vuukidele suuruses 0 kuni 5 mm, 

GreenBuilding Rating® Eco 3-ga, nagu näiteks Kerakoll Spa Fugalite® Bio Parquet. Vuugid peavad olema kuivad ning vabad liimist ja 

lahtisest prahist. Kasutage vuugisegu pealekandmiseks spaatlit või kõvast kummist vuugilabidat ning sobivaid käsnasid ja puhast vett, 

et puhastada pärast pealekandmist vuugid. ___ mm laiused vuugid ja ___x___ cm plaadid katavad keskmisel umbes ___ kg/m². 

Arvestada tuleb olemasolevate elastsete laienduste ja teineteisest eraldunud vuukidega. 

KASUTUSJUHEND 
Aluspindade ettevalmistamine 
Enne vuukimist kontrollige, et plaadid oleksid õigesti paigaldatud ja korralikult aluspinnale kinnitunud. Aluspinnad peavad olema 
täiesti kuivad. Vuugisegu segatud vastavalt kasutatava liimaine andmelehel soovitatud ooteajale. Seguga kaetud aluspindade puhul 
oodake vähemalt 7–14 päeva olenevalt tasanduskihi paksusest, ümbritsevatest ilmastikutingimustest ning katte ja aluspinna imavuse 
tasemest. Vee või niiskuse tõus võib põhjustada aururõhu kuhjumist, mille tõttu võivad plaadid mitteimavalt aluspinnal lahti tulla. 
Vuukidel ei tohi olla üleliigset või juba kõvastunud segu. Lisaks peavad need olema kogu plaadi katte laiuse suhtes ühtlase sügavusega, 
tagades sellega maksimaalse keemilise vastupidavuse. Tolm ja lahtine praht tuleb vuukidest eemaldada, puhastades neid hoolikalt 
tolmuimejaga. Vuugitav pind peab olema kuiv ja tolmust või ehitusprahist puhastatud; kõik ülejäänud kaitsekatted tuleb kõigepealt 
eemaldada kasutades konkreetseid tooteid. Enne vuukimist kontrollige plaatide puhastatavust, kuna poorsed või väga mikropoorsed 
pinnad võivad muuta raskesti puhastatavaks. Soovitatav on teha eeltest mittepaigaldavatel plaatidel või väikesel, peidetud alal. 
Sellistel juhtudel soovitame töödelda katet spetsiifiliste kaitsevahenditega, vältides nende sattumist vuukidesse.  
Ettevalmistus 
Fugalite® Bio Parquet valmistatakse ette,  A ja B osast, segades segu alt ülespoole, kasutades madalate pööretega trelli (≈ 400/min.), 
järgides pakendi suhet 2:1. Sega vähesel määral osa B ning vala see A-osa sisaldavasse anumasse, segades ettevaatlikult kaks osa, 
kuni saavutatakse sile, ühtlase tooniga segu. Valmistada ette ainult sellises koguses segu, mis kasutatakse täielikult ära 45 minuti 
jooksul,  +23 ºC juures, 50% R.H. Fugalite® Bio Parquet ämbreid tuleb hoida  u. + 20 ° C juures vähemalt 2/3 päeva enne kasutamist. 
Kõrgemad temperatuurid muudavad segu liiga vedelaks ja lühendavad kõvenemisaega, samal ajal kui madalamad temperatuurid 
muudavad segu pealekandmise raskemaks ja aeglustavad kõvenemisaega. Temperatuuriga alla +5 ºC ei lähe toode kõvaks.  
Pealekandmine 
Fugalite® Bio Parquet'i tuleb plaatidele  kanda ühtlaselt kasutades kõvast kummist vuugitalda. Vuugisegu peab minema täielikult 
vuukidesse, pealekandmist tuleb teha vuukide suhtes diagonaalselt. Kui vuugisegu on ainult vuukidel, on soovitatav teha enne 
pealekandmist katse, et veenduda, et pinda saab nõuetekohaselt puhastada. Eemaldage suurem osa üleliigsest mördist vahetult 
pärast pealekandmist vuugilabidaga, jättes plaadile ainult õhukese kihi.  
Puhastamine 
Alustage puhastamist kuni vuugisegu on veel värske. Lõpetamisel puhastage pind paksu, suuremõõtmelise käsnaga, mis on 
eelistatavalt valmistatud tselluloosist ja niisutatud puhta veega, et vältida vuugisegu eemaldumist vuukidest. Plaatidel oleva kihi 
puhastamiseks, tehke ringikujulisi liigutusi ja lõpetage vuugipinna puhastamisega. Spetsiifilised kõrge dispersiooniga polümeerid 
tagavad, et kõik segu jäägid eemaldatakse ainult väikese koguse veega. Liigse veekoguse kasutamine puhastamisel kahjustaks lõplikku 
keemilist vastupidavust. Oluline on loputada sageli ja veenduda, et kasutatakse ainult puhast vett, kasutades sobivaid anumaid ja 
puhastusrullikutega ämbreid.  
Vajadusel vahetage käsn või puhastuslapp välja, kui need on vuugisegust läbi imbunud. Lõplik puhastamine tuleb läbi viia käsnaga 
diagonaalsuunas, et vältida segu väljatulekut vuukidest. Kui vuugisegu on kuivanud, võib mistahes segujääke eemaldada Fuga-Soap 
Eco abil, lahjendades seda vastavalt puhastusajale ja eemaldatavale vuugisegu kogusele. Ärge kõndige veel niisketel põrandatel, 
kuna mustus võib põrandatele kinni jääda. Vuugisegu jääke saab tööriistadelt eemaldada veega enne toote kõvastumist. 

KERAKOLLI KVALITEEDISTANDARDILE VASTAVAD TEHNILISED ANDMED 
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KTVUSKATVUSTABEL 

KATVUSTABEL 
Suurus Paksus 

  
grammid/m² vuugi laius 

 

   1 mm 2 mm 5 mm 
Puitefektiga plaadid 13.5x80 cm 10 mm ≈ 175 ≈ 350 ≈ 875 

20x80 cm 10 mm ≈ 125 ≈ 250 ≈ 625 
40x80 cm 10 mm ≈ 75 ≈ 150 ≈ 375 
11x90 cm 10 mm ≈ 205 ≈ 410 ≈ 1025 
15x90 cm 10 mm ≈ 155 ≈ 310 ≈ 775 

22.5x90 cm 10 mm ≈ 110 ≈ 220 ≈ 550 
10x120 cm 10 mm ≈ 215 ≈ 430 ≈ 1075 
15x120 cm 10 mm ≈ 150 ≈ 300 ≈ 750 
20x120 cm 10 mm ≈ 120 ≈ 240 ≈ 600 
30x120 cm 10 mm ≈ 85 ≈ 170 ≈ 425 
60x120 cm 10 mm ≈ 50 ≈ 100 ≈ 250 

Mosaiik 2x2 cm 3 mm ≈ 560 ≈ 1.120 – 
5x5 cm 4 mm ≈ 305 ≈ 610 – 

Plaadid 30x60 cm 4 mm ≈ 40 ≈ 80 ≈ 200 
50x50 cm 4 mm ≈ 30 ≈ 60 ≈ 150 
60x60 cm 4 mm ≈ 25 ≈ 50 ≈ 125 

100x100 cm 4 mm ≈ 15 ≈ 30 ≈ 75 
30x30 cm 9 mm ≈ 115 ≈ 230 ≈ 575 
40x40 cm 10 mm ≈ 95 ≈ 190 ≈ 475 
30x60 cm 10 mm ≈ 95 ≈ 190 ≈ 475 
60x60 cm 10 mm ≈ 65 ≈ 130 ≈ 325 

100x100 cm 10 mm ≈ 40                         ≈ 80 ≈ 200 
20x20 cm 14 mm ≈ 270 ≈ 540 ≈ 1.350 

                              30x30 cm                   14 mm                           ≈ 180                                ≈ 360                    ≈ 900 

 
 
 
 

 Välimus  A osa värviline mass / B osa neutraalne mass 
Spetsiifiline kaal Osa A ≈ 1.53 kg/dm³ / Osa B ≈ 1.50 kg/dm³  
Viskoossus ≈ 120000 mPa · s, rotor 93 RPM 10  Brookfield’i meetod 
Inertse materjali mineraalsus silikaat - kristalliline  
Keemilised omadused  epoksüvaik (osa A) / polüamiinid (osa B)  
Järk  ≈ 0 - 250 µm  
Säilitusaeg  ≈ 18 kuud originaalpakendis  
Hoiatus Kaitsta külmumise eest, vältida otsest päikesevalgust ja soojusallikaid 
Pakend  Osa A: 2 kg ämber / Osa B: 1 kg ämber 
Segamissuhe  Osa A : Osa B = 2 : 1 
Segu spetsiifiline kaal ≈ 1.512 kg/dm3 
Kasutusaeg +23 ° C juures ≥ 45 min. 
Temperatuuri vahemik kasutamiseks alates +5 °C kuni +30 °C 
Vuukide laiused  alates 0 kuni 5 mm 
Käidav peale paigaldamist:  
- +23 °C juures  ≈ 24 hrs 
- +5 °C juures ≈ 48 hrs 
Vuukimine pärast paigaldamist :  
-  koos Fugalite® Bio Parkett’iga 
kattematerjalidel 

kohene 

- põrandatel koos  Fugalite® Bio Parkett’iga  kohe, kui on lubatud liikumine 
- liimiga  vaata liimi omadusi 

- seguga ≈ 7-14 päeva 

Intervall enne normaalset kasutamist ≈ 3 päeva (mehaaniline vastupanu) / ≈ 7 päeva (keemiline vastupanu) 

Katvus  
- liimi  ≈ 2 – 4 kg/m2 
- seguna Vaata katvuse tabelit 
Väärtused võetud +23 °C, 50% R.H. juures ja ilma ventilatsioonita. Andmed võivad varieeruda sõltuvalt konkreetsetest tingimustest ehitusplatsil, st temperatuurist, ventilatsioonist 

ja aluspinnast ja paigaldatud materjalide imavuse tasemest. 
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KEEMILINE VASTUPIDAVUS (EN-12808-1) 
Happed  Kontsentratsioon Alaline kontakt Juhuslik kontakt 

Äädikhape  2.5% • ••• 

  5% • •• 

  10% • • 

Vesinikkloriid  37% •• ••• 

Sidrunhape  10% •• ••• 

Sipelghape  2.5% • • 

  10% • • 

Fosforhape  50% •• ••• 

  75% • •• 

Piimhape  2.5% • ••• 

  5% • •• 

  10% • • 

Lämmastik  25% • •• 

  50% • • 

Oleiinhape  100% • • 

Väävel  50% ••• ••• 

  100% • • 

Tanniin  10% •• ••• 

Viinakivi  10% •• ••• 
 Seletus ••• Suurepärane 
 •• Hea Väärtused: - ümbritseva keskkonna temperatuur +23 ° C / 50% R.H. - keemiline agressiivne aine +23 ° C 
 • Halb N.B. Ainult mehaanilise vastupidavuse väärtused pärast keemilist rünnakut. 

TULEMUSLIKKUS 

Vastavus  EC 1-R plus GEV-Emicode  GEV  sertifitseeritud  
5206/11.01.02 

HIGH-TECH   
VOC INDOOR AIR QUALITY(IAQ) - VÄRVILISED ORGAANILISED KOOSTISOSAD 
Staatiline elastsusmoodul ≈ 1230 MPa ISO 178 

Kulumiskindlus ≈ 203 mm3 EN 12808-2 

Vee imavus pärast 240 minutit. ≈ 0.06 g  EN 12808-5 
Töötemperatuur alates -40 °C kuni +80 °C  
Värvipüsivus vastavalt UNI EN ISO 105-A05 Vaata tabelit  
Vastupidavus bakteriaalsele saastumisele Klass B+  CSTB 2010-081 
Täsimassplaadid / betooni tõmbetugevus ≥ 2.5 N/mm2  EN 1348 
Algne nihkejõud ≥ 5 N/mm2  EN 12003 
Nihkejõud pärast veega immutamist  ≥ 5 N/mm2  EN 12003 
Nihkejõud pärast termilist šokki ≥ 2 N/mm2  EN 12003 
Lahtitegemisaeg: ühendustegevus ≥ 3 N/mm2  EN 1346 
Vastupidavus joodi plekkidele klass 4  ISO 10545-14 
Vastupidavus oliiviõli plekkidele klass 5  ISO 10545-14 
Vastupidavus kroomi plekkidele klass 3  ISO 10545-14 

Väärtused võetud +23 °C, 50% R.H. juures ja ilma ventilatsioonita. Andmed võivad varieeruda sõltuvalt konkreetsetest tingimustest ehitusplatsil, st temperatuurist, 

ventilatsioonist ja substraadi ja paigaldatud materjalide neeldumistasemest. 
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  KEEMILINE VASTUPIDAVUS (EN 12808-1)  

Toiduained 
Peamised toiduained (ajutine 

kontakt) 

Äädikas •• 

Tsitrusviljad •• 

Etüülalkohol •• 

Õlu ••• 

Või ••• 

Kohv ••• 

Kaseiin ••• 

Glükoos ••• 

Loomsed rasvad ••• 

Värske piim •• 

Linnas ••• 

Margariin ••• 

Oliiviõli ••• 

Sojaõli ••• 

Pektiin ••• 

Tomatid •• 

Jogurt •• 

Suhkur ••• 

Kütused ja õlid  Alaline kontakt Juhuslik kontakt 

Bensiin  • ••• 

Diiselkütus  •• ••• 

Kivisöetõrvaõli  •• •• 

Mineraalõli  •• ••• 

Nafta  ••• ••• 

Lakibensiin  • •• 

Tärpentiin  • •• 

Leelised ja soolad Kontsentratsioon 

Hapnikuga vesi 
10% 

25% 

Ammoniaak 25% 

Kaltsiumkloriid Küllastunud Sol. 

Naatriumkloriid Küllastunud Sol. 

Naatriumhüpoklorit 
(aktiivne kloor) 

1.5% 

13% 

Seebikivi 50% 

Alumiiniumsulfaat Küllastunud Sol. 

Kaaliumhüdroksiid 50% 

Kaaliumpermanganaat 
5% 

10% 
 Selgitus ••• Suurepärane 

••Hea 
 • halb 

 Alaline kontakt Juhuslik kontakt 
•• ••• 

• ••• 

• ••• 

••• ••• 

••• ••• 

• ••• 

• • 

••• ••• 

••• ••• 

••• ••• 

•• •• 

• • 
u     Väärtused: - ümbritseva keskkonna temperatuur +23 ° C / 50% R.H. - keemiline  

    agressiivne aine +23 ° C.  N.B. Ainult mehaanilise vastupidavuse väärtused pärast 

  keemilist rünnakut. 
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MÄÄRDUMISKINDLUS (ISO 10545-14) 

Määrdumisained 
Kokkupuuteaeg määrdumisainega: 

24 tundi 
Kokkupuuteaeg 
määrdumisainega: 

                    30 minutit 

Punane vein 3 3 

Mineraalõli 5 5 

Tomatiketsup 2 5 

Ripsmetušš 5 5 

Kohv 2 5 

Juuksevärv 1 2 

Selgitus 

5  saab puhastada kuuma vee all, hõõrudes õrnalt käsnaga 
4  saab puhastada kerge pesuvahendiga, hõõrudes õrnalt käsnaga 
3  saab puhastada põhilise detergendiga, samal ajal tugevalt hõõrudes käsnaga 
2  puhastamiseks, töödelda esmalt lahustiga või agressiivse happega või aluselise lahusega, seejärel hõõruda 
tugevalt käsnaga 
1  ei saa puhastada ühegi eespool nimetatud meetodi abil 

 

KEEMILINE VASTUPIDAVUS (EN 12808-1)  

Lahustid Alaline kontakt Juhuslik kontakt 

Atsetoon • • 

Etüülalkohol • ••• 

Bensool • •• 

Kloroform • • 

Metüleenkloriid • • 

Etüleenglükool ••• ••• 

Perkloroetüleen • •• 

Süsiniktetrakloriid • •• 

Tetrahüdrofuraan • • 

Tolueen • •• 

Trikloroetüleen • • 

Ksüleen • •• 

 Selgitus ••• Suurepärane 
•• Hea  
 • halb 

u     Väärtused: - ümbritseva keskkonna temperatuur +23 ° C / 50% R.H. – 

keemiline  agressiivne aine +23 ° C.  N.B. Ainult mehaanilise vastupidavuse 

väärtused pärast keemilist rünnakut. 



 

VÄRVITABEL 
Värvipüsivus * GSc (päevavalgus) 

Fugalite® Bio Parquet värvi 
EN ISO 105-A05 standard 

54 Larix  4 

55 Betula  3.5 

56 Acer  3.5 

57 Fraxinus  4 

58 Fagus  4.5 

59 Ulmus  4.5 

60 Quercus  4.5 

61 Castanea  4.5 

62 Milicia  4.5 

63 Afzelia  4.5 

64 Tectona  4.5 

65 Millettia  4.5 
5 kuni 4 kõrge värvikindlusega; kasutamiseks sise- ja väliskeskkonnas 
3,5 kuni 3 hea värvikindlus; sise- ja välistingimustes. 
2,5 kuni 1 piiratud värvi püsivusega; sisetingimustes kasutamiseks.  Näidatud toonid on mõeldud ainult juhindumiseks, ® värvivalikut vaadake Fugalite Bio 
värvikaardilt 

HOIATUS 

- Toode professionaalseks kasutamiseks 
- kasutamine temperatuuridel +5 ° C kuni +30 ° C 
- kasutada pakendeid, mida on säilitatud 2/3 päeva enne kasutamist temperatuuril +20 ° C 
- järgige segamise suhet 2: 1. Osaliselt segamiseks kaaluge mõlemad osad väga täpselt 
- töökindlusaeg võib oluliselt erineda, sõltuvalt ümbritsevatest tingimustest ja plaatide temperatuurist 
- Ärge kõndige põrandatel, mis on veel niisked, kuna mustus võib neile siiski kinni jääda 
- Ärge kasutage niisketel aluspindadel, mis eritavad veel niiskust ja mis ei ole täiesti kuivad 
- vajadusel küsige ohutuskaarti 
- muude küsimuste puhul, võtke ühendust the Kerakoll Worldwide Global Service +39 0536 811 516 - globalservice@kerakoll.com 

  

 

 

Eco ja Bio klassifikatsioonid viitavad GreenBuilding Rating® käsiraamatule 2012. Antud teavet uuendati viimati 2017. aasta juulis (vt GBR Data Report - 06.17); Pange tähele, et KERAKOLL SpA võib 
aja jooksul teha täiendusi ja / või muudatusi; uusima versiooni kohta  vt www.kerakoll.com. Seetõttu vastutab KERAKOLL SpA teabe õigsuse, täpsuse ja ajakohastamise eest ainult siis, kui see on 
võetud otse nende veebisaidilt. Siin esitatud tehniline andmeleht põhineb meie tehnilistel ja praktilistel teadmistel. Kuna meil ei ole võimalik kontrollida Teie ehitusplatside tingimusi ja tehtud 
tööd, on siin esitatud teave üldise tähisena, mis ei seo Kerakoll'i mingil viisil Teie poolt tehtud töödega. Seetõttu on soovitav teha eeltest, et kontrollida toote sobivust Teie poolt püsitatud 
eesmärkide suhtes. 

KERAKOLL S.p.a. 

Via dell’Artigianato, 9 - 41049 Sassuolo (MO) Italy Tel +39 0536 816 511 - Fax +39 0536 816 581 info@kerakoll.com - www.kerakoll.com 

   
   

   


