
Fugalite® Eco

Sertifitseeritud, keskkonnasõbralik, klaasistatud, kergesti puhastatav, bakteriostaatilise 

ja fungistaatilise toimega vee- ja määrdumisvastane vuugitäide ja plaadiliim 0–20 mm 

vuukidele, millel on suur keemiline ja mehaaniline vastupidavus, mis tagab keraamiliste 

pindade säilivuse ja sobib ideaalselt kasutamiseks Green Building sertifikaadiga 

hoonetes. Tootes on väga vähe lenduvaid orgaanilisi ühendeid.

Fugalite® Eco on vedel keraamiline toode kõikide keraamiliste ja klaasmosaiikplaatide 

katkematuks vuukimiseks. Toode on saadaval 3 värvikollektsioonis ning valida saab 28 

erineva värvitooni vahel, võimaldades seeläbi piiramatut loomingulist potentsiaali ning 

originaalseid kombinatsioone, samuti silmapaistvat viimistlust. TOOTE TUGEVAD KÜLJED

TOOTE EELISED

• Majasisestele põrandatele ja seintele.

• Sobib portselanplaatidele, keraamilistele plaatidele, suuremõõtmelistele plaatidele, 

õhukestele paneelidele ja klaasmosaiigile.

• Klaasistatud toode tagab keraamiliste plaatide pika kestvuse ja täiesti ühtlase värvitooni.

• Klaasistatud toode sobib ideaalselt klaasmosaiigi liimimiseks ja vuukimiseks.

• Klaasistatud toode tagab täiesti ühtlase värvitooni.

• Klaasistatud toode ei lase veel, plekkidel ega mustusel läbi imbuda.

• Klaasistatud toode takistab hallituse ja bakterite teket.

• Vastab HACCP/EÜ/2004 toiduhügieeni nõuetele.

- ECO MÄRKUSED

- Loodusliku liiva kasutamine säästab olulisel määral energiat.

- Väga peeneteraline valge värv sisaldab taaskasutatud klaasist valmistatud 

mikroklaashelmeid.

- Toote bakteriostaatilised ja fungistaatilised omadused saadakse ilma biotsiide kasutamata.

KASUTUSALAD
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Kasutamine

Suure keemilise ja mehaanilise vastupidavusega veekindel vuukide täitmine; klaasmosaiigi 

liimimine. 

Vuugitavad materjalid:

- kõiki tüüpi ja kõikides formaatides portselanplaadid, õhukesed paneelid, keraamilised 

plaadid, klinker-, puuvill-, klaas- ja keraamiline mosaiik;

- ümbertöödeldud materjalid.

Pidevalt või aeg-ajalt keemiliste ainetega kokkupuutuvad põrandakatted ja seinad 

majasisestes, kodustes, kaubanduslikes ja tööstuslikes tingimustes ning tänavamööbel tiheda 

liiklusega keskkonnas, basseinide, kuumaveevannide ja purskkaevude juures, köetavatel 

põrandatel, samuti keskkonnas, kus on termilise šoki või jäätumise oht.

Mitte kasutada

Elastsete paisumis- või fraktsioneerimisvuukide täitmiseks spetsiifilisema või alternatiivse 

keemilise vastupidavusega poorsetel põrandakatetel võrreldes keemilise vastupidavuse tabelis 

toodud väärtustega või pindadel, mis ei ole täielikult kuivanud ja millest võib niiskust erituda.

** Centro Ceramico bologna on läbinud plekkidele vastupidavuse testi vastavalt standardile 

UNI EN ISO 10545-14 (katsearuanne NR 3685/11).
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KASUTUSJUHISED

Pindade ettevalmistamine

Vuugitäitena: kontrollige enne vuukide täitmist, et plaadid on laotud õigesti ja need on 

korralikult aluspinna külge kinnitatud. Pinnad peavad olema täiesti kuivad. Täitke vuugid, 

järgides kasutatud plaadiliimi andmekaardil soovitatud kuivamisaega. Mördiga kaetud 

pindade puhul oodake vähemalt 7–14 päeva sõltuvalt tasanduskihi paksusest, 

ilmastikutingimustest ning pinnakatte ja pinna imavusest. Erituv vesi või niiskus võib 

põhjustada aururõhu kogunemist, mis võib omakorda plaadid lahti lükata, kui vuugitäide või 

plaadid ise niiskust täielikult ei ima. Vuukidel ei tohi olla liigset plaadiliimi, isegi kui see on 

juba täielikult kuivanud. Vuugid peavad olema kogu plaadi ulatuses ühtlasel sügavusel, 

tagades nii maksimaalse keemilise vastupidavuse. Vuukidesse kogunenud mustus ja lahtine 

puru tuleb tolmuimejaga ettevaatlikult eemaldada. Vuugitava kattematerjali pind peab olema 

kuiv ning tolmust ja ehitusmustusest puhas; kaitsekihtide jäägid tuleb kõigepealt spetsiaalse 

tootega eemaldada.

Kontrollige enne vuukide täitmist, et plaadid on puhtad, sest poorsed või paljude 

mikropooridega pinnad muudavad puhastamise keeruliseks. Toodet on soovitatav kõigepealt 

plaatidel, mida ei paigaldata, või väikesel varjatud alal testida.

Plaadiliimina: pinnad peavad olema kompaktsed ja tahked, puhtad tolmust, õlist ning 

rasvast, kuivad, ilma erituva niiskuseta, puhtad lahtisest mustusest ning kooruvatest tükkidest, 

nagu tsemendijäägid, lubi ja värvikihid, mis tuleb täielikult eemaldada. Pind peab olema 

stabiilne, ilma mõradeta ning selle hügromeetrilise kokkutõmbumisega kuivamisperiood peab 

olema möödunud. Ebaühtlased kohad tuleb sobivate tasandus- ja viimistlustoodetega 

korrigeerida. Väga imavate ning tolmuste ja kooruvate pindadega tasanduskihtidele ja 

krohvile on soovitatav kanda üks või mitu kihti Primer A Eco veepõhist keskkonnasõbralikku 

pinnaisolatsiooni, järgides kaasas olevaid juhiseid, et vähendada vee imendumist ja 

lihtsustada plaadiliimi pealekandmist.

Ettevalmistamine

Fugalite® Eco segatakse kokku osadest A ja B neid madalapöördelise (≈ 400/min) 

ekstsentriksegaja abil anuma põhjast ülespoole liigutades, järgides pakkidel etteantud 
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vahekorda 2,82:0,18. Valage osa B osa A sisaldavasse anumasse ning segage kaks osa kokku, 

kuni segu on ühtlane ja ühtlase värvitooniga. Segage kokku ainult nii palju vuugisegu, kui 

jõuate 45 minuti jooksul +23 °C temperatuuri ja 50% suhtelise niiskusega keskkonnas ära 

kasutada. Fugalite® Eco anumaid tuleb hoida vähemalt 2–3 päeva enne kasutamist 

temperatuuril umbes +20 °C. Kõrgem temperatuur muudab segu liiga vedelaks ja lühendab 

kuivamisaega ning madalam temperatuur muudab segu paksemaks ja aeglustab 

kuivamisaega. Kui temperatuur langeb alla +5 °C, siis ei muutu toode enam kõvaks.

Kasutamine

Vuugitäitena: Fugalite® Eco tuleb plaadile kanda tugeva kummist plaadikammiga ühtlase 

kihina. Katke kogu pind, täites kõik vuugid ja kandes vuugitäite diagonaalselt plaatidele. Kui 

vuukida on vaja ainult plaatidevahelised vuugid, siis on soovitatav enne plaatide paigaldamist 

testida, et pinda on võimalik puhastada. Eemaldage enamik liigsest vuugitäitest 

plaadikammiga kohe pärast plaadi paigaldamist, jättes plaadile ainult õhukese kihi toodet. 

Puhastage plaadid juba siis, kui vuugitäide ei ole veel kuivanud. Kui olete töö lõpetanud, 

puhastage pind suure ja paksu soovitavalt tselluloosist valmistatud niiske käsnaga ja olge 

ettevaatlik, et te vuukidest vuugitäidet ei eemalda. Pehmendage plaatidel oleva vuugitäite 

kihti ringjate liigutustega ning puhastage vuugi pind. Toote erilised suure dispersiooniga 

polümeerid tagavad, et väikese koguse veega saab eemaldada kõik vuugitäite jäägid. Kui 

kasutate plaatide puhastamiseks liiga palju vett, võib see kahjustada toote keemilist 

vastupidavust. Loputage käsna sageli puhtas vees ja kasutage koos puhastusrulliga ka 

sobivaid aluseid ja reste. Vajadusel vahetage vuugitäitega määrdunud käsn või vildist 

puhastuspadi välja. Kõige lõpuks tõmmake käsn diagonaalis üle plaatide, et vältida vuukide 

puudutamist. Veendumaks, et plaadid on täiesti puhtad ja neil ei ole tootejääke, tõmmake 

pind kuiva lapiga uuesti üle. Kui vuugitäide on kuivanud, saate triibud eemaldada Fuga-Soap 

Ecoga, mis lahjendatakse vastavalt tööajale ja eemaldatava vuugitäite kogusele. Ärge kõndige 

niiskel põrandal, sest mustus võib plaatide külge kinni jääda.

Plaadiliimina: Fugalite® Eco kantakse plaadile sobiva hammastega plaadikammiga, mis 

valitakse vastavalt mosaiigi suurusele ja tüübile. Kandke plaadikammi sirge küljega õhuke 

kogus toodet aluspinnale ja vajutage tugevasti, et toode võimalikult tugevasti kinni jääks, 

seejärel saate kihi paksust vastavalt soovile korrigeerida, liigutades plaadikammi sobiva 

nurga all. Kandke plaadiliim ainult nii suurele alale, kuhu jõuate tootel märgitud aja jooksul 

Maaletooja: Hansas Plaadimaailm OÜ, Peterburi tee 81, 11415 Tallinn, reg. nr. 12979816



katteplaadid paigaldada. Vajutage mosaiigitükid kummiga kaetud plaadikammi abil 

aluspinnale, et pind oleks maksimaalselt kaetud.

Puhastamine

Vuugitäite jäägid saab enne toote kuivamist tööriistadelt veega eemaldada.

ERIMÄRKUSED

Fugalite® Eco lisandina võib kasutada kuldset või hõbedast Fuga-Glitterit, et luua metalne 

dekoratiivne efekt. Kvaliteetse välisilme saamiseks lisage igasse vuugitäite ämbrisse 100 g 

purk Fuga-Glitterit.

Fuga-Wash Eco lisamine puhastusvette puhastab kattematerjali paremini, hoiab 

puhastuskäsna puhtamana, parandab vuugitäite pinnaviimistlust ja puhastab tõhusalt, ilma et 

pinda oleks vaja pärast loputada.
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TEHNILISED ANDMED VASTAVALT KERAKOLL 

KVALITEEDISTANDARDILE
Välimus osa A värviline pasta / osa B õlekarva vedelik

Mahukaal osa A ≈ 1,69 kg/dm3 / osa B ≈ 0,99 kg/dm3 UEAtc
Viskoossus ≈80 200 mPa ● s, rootor 93 RPM 10 Brookfieldi meetod
Inertse materjali 

mineraloogiline koostis

silikaat – kristalne (osa A)

Keemiline koostis epoksüvaik (osa A) / polüamiinid (osa B)
Klassifikatsioon ≈ 0 - 250 µm
Kõlblikkusaeg ≈ originaalpakendis 24 kuud
Hoiatus! Kaitske külmumise eest, vältige otsest päikesevalgust ja 

soojusallikaid.
Pakendis üks ämber; osa A 2,82 kg / osa B 0,18 kg
Segamisvahekord osa A : osa B = 2,82 : 0,18
Segu mahukaal ≈ 1,55 kg/dm3

Kõlblikkusaeg temperatuuril 

+23 °C

≥ 45 min

Kasutamise 

temperatuurivahemik

+5 °C kuni +30 °C

Vuukide laius:
- klassikaline, disain ja värvid 0 mm kuni 20 mm
- väga peeneteraline valge 0 mm kuni 5 mm
Pinnal kõndimine ≈12 h
Vuukimine pärast plaatide paigaldamist
- Fugalite® Ecoga 

kattematerjalidel

kohe

- Fugalite® Ecoga põrandatel kohe, kui kõndimine on lubatud
- plaadiliimiga vaadake pinnaliimi omadusi
- mördiga ≈7–14 päeva
Ooteaeg enne tavapärast 

kasutamist

≈ 3 päeva mehaaniliseks vastupidavuseks / ≈ 4 päeva 

keemiliseks vastupidavuseks
Katvusala
- plaadiliimina ≈ 2–4 kg/m2

- vuugitäitena vaadake katvusala tabelit
Väärtused on mõõdetud temperatuuril +23 °C, 50% suhtelise niiskuse ja ilma 

ventilatsioonita tingimustes. Andmed võivad ehitusplatsile omaste tingimuste nagu 

temperatuuri, ventilatsiooni ja pinna ning paigaldatud materjali imavuse tõttu erineda.
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KATVUSALA TABEL

Formaat Paksus grammi/m2 vuugilaiuse 

kohta
1 mm 2 mm 5 mm 10 mm

Mosaiik 2x2 cm 3 mm = 530 = 1,060 = 2,650 = 5,300
5x5 cm 4 mm = 290 = 580 = 1,450 = 2,900

Plaadid 30x60 cm 4 mm = 40 = 80 = 200 = 400
50x50 cm 4 mm = 30 = 60 = 150 = 300
60x60 cm 4 mm = 25 = 50 = 125 = 250
100x100 cm4 mm = 15 = 30 = 75 = 150
20x20 cm 8 mm = 150 = 300 = 750 = 1,500
30x30 cm 9 mm = 110 = 220 = 550 = 1,100
40x40 cm 10 mm = 90 = 180 = 450 = 900
30x60 cm 10 mm = 90 = 180 = 450 = 900
60x60 cm 10 mm = 60 = 120 = 300 = 600
60x90 cm 10 mm = 50 = 100 = 250 = 500
100x100 cm10 mm = 35 = 70 = 175 = 350
120x120 cm10 mm = 30 = 60 = 150 = 300
20x20 cm 14 mm = 260 = 520 = 1,300 = 2,600
30x30 cm 14 mm = 170 = 340 = 850 = 1,700

Klinker 30x30 cm 15 mm = 185 = 370 = 925 = 1,850
12,5x24,5 

cm

12 mm = 270 = 540 = 1,350 = 2,700

JÕUDLUS

LOÜ SISEÕHU KVALITEET (IAQ) - LENDUVATE ORGAANILISTE ÜHENDITE 

EMISSIOON

Vastavus EC 1-R plus GEV-

Emicode

GEV sertifitseeritud 

2476/11.01.02
KÕRGTEHNOLOOGILINE
Elastsusmoodul ≈ 570 N/mm2 ISO 178
Kulumiskindlus ≈ 215 mm3 EN 12808-2
Veeimavus 240 min pärast ≈ 0,04 g EN 12808-5
Töötemperatuur -40 °C kuni +110 °C
Värvikindlus vastavalt standardile 

UNI EN ISO 105-A05

vaadake tabelit

Vastupidavus seennakkustele klass F+ CSTB 2011-002
Vastupidavus seenhaigustest 

põhjustatud saastele

klass B+ CSTB 2010-083
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Portselanplaatide/betooni 

tõmbetugevus

≥ 1,5 N/mm2 EN 1348

Esmane nihkejõud ≥ 5 N/mm2 EN 12003
Nihkejõud pärast veega 

immutamist

≥ 3 N/mm2 EN 12003

Kuivamisaeg: liimimistugevus ≥ 2 N/mm2 EN 1346
Vastupidavus joodiosakestele 4. klass ISO 10545-14
Vastupidavus oliiviõli plekkidele 5. klass ISO 10545-14
Vastupidavus kroomi plekkidele 3. klass ISO 10545-14
Väärtused on mõõdetud temperatuuril +23 °C, 50% suhtelise niiskuse ja ilma 

ventilatsioonita tingimustes. Andmed võivad ehitusplatsile omaste tingimuste tõttu 

erineda.
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KEEMILINE VASTUPIDAVUS (EN 12808-1)
Happed Kontsentratsioon Püsiv kontakt Juhuslik kontakt
Äädikhape 2,5% •• •••

5% • ••
10% • •

Soolhape 37% ••• •••
Sidrunhape 10% •• •••
Sipelghape 2,5% •• •••

10% • •
Fosforhape 50% ••• •••

75% • ••
Piimhape 2,5% •• •••

5% • ••
10% • •

Lämmastikhape 25% •• •••
50% • •

Oleiinhape 100% • •
Väävelhape 50% ••• •••

100% • •
Parkhape 10% •• •••
Viinhape 10% •• •••

Legend

••• suurepärane

•• hea

• kasin

Väärtused on mõõdetud temperatuuril +23 

°C, 50% suhtelises niiskuses, sööbiv 

kemikaal +23 °C.
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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 ••
Linnased •••
Margariin •••
Oliiviõli ••
Sojaõli ••
Pektiin •••
Tomat ••
Jogurt ••
Suhkur •••
Kütused ja õlid Püsiv kontakt Juhuslik kontakt
Bensiin • •••
Diisliõli •• •••
Kivisöeõli •• ••
Mineraalõli •• •••
Nafta •• •••
Mineraalpiiritus • •••
Tärpentin • •••
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Leelised ja soolad Kontsentratsioon Püsiv kontakt Juhuslik kontakt
Hapnikuga rikastatud 

vesi

10% •• •••

25% • •••
Ammoniaak 25% ••• •••
Kaltsiumkloriid Küllastunud lahus ••• •••
Naatriumkloriid Küllastunud lahus ••• •••
Naatriumhüpoklorit

(Aktiivne kloor)

0,63% •• •••

13% • ••
Naatriumhüdroksiid 50% ••• •••
Alumiiniumsulfaat Küllastunud lahus ••• •••
Kaaliumhüdroksiid 50% ••• •••
Kaaliumpermanganaat 5% •• •••

10% • ••
Legend 

••• suurepärane

•• hea

• kasin

Väärtused on mõõdetud temperatuuril +23 

°C, 50% suhtelises niiskuses, sööbiv 

kemikaal +23 °C.

Maaletooja: Hansas Plaadimaailm OÜ, Peterburi tee 81, 11415 Tallinn, reg. nr. 12979816



KEEMILINE VASTUPIDAVUS (EN 12808-1)

Lahustid Püsiv kontakt Juhuslik kontakt
Atsetoon • •
Etanool •• •••
Benseen • ••
Kloroform • •
Metüleenkloriid • •
Etüleenglükool ••• •••
Perkloroetüleen • ••
Süsiniktetrakloriid • ••
Tetrahüdrofuraan • •
Tolueen • ••
Trikloroetüleen • •
Ksüleen • ••
Legend 

••• suurepärane

•• hea

• kasin

Väärtused on mõõdetud temperatuuril +23 °C, 50% 

suhtelises niiskuses, sööbiv kemikaal +23 °C.

KEEMILINE VASTUPIDAVUS (ISO 10545-14)

Määrivad ained Määriva ainega 

kokkupuutumise aeg: 24 

tundi

Määriva ainega 

kokkupuutumise aeg: 30 min

Punane vein 5 5
Mineraalõli 5 5
Tomatiketšup 2 5
Ripsmetušš 3 5
Kohv 2 5
Juuksevärv 1 2
Legend

5 saab puhtaks, kui voolava kuuma vee all käsnaga kergelt hõõruda.

4 saab puhtaks, kui käsna ja õrnatoimelise puhastusvahendiga kergelt hõõruda.

3 saab puhtaks, kui käsna ja tavalise puhastusvahendiga tugevalt hõõruda.

2 esmalt kandke plekile lahustit, söövitavat hapet või tavalist lahust, seejärel hõõruge 

tugevasti käsnaga.
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1 ei saa ülaltoodud meetoditega puhtaks.

VÄRVIKAART
Fugalite® Eco värvid Värvikindlus* GSc 

(päevavalgus)

Standard EN ISO 

105-A05

Klassikaline

01 Valge (White) 1,5
02 Helehall (Light Grey) 1
03 Pärlihall (Pearl Grey) 1
04 Raudhall (Iron Grey) 1,5
05 Antratsiit (Anthracite) 2
06 Must (Black) 2,5
07 Jasmiin (Jasmin) 1
08 Bahama beež (Bahama 

Beige)

1

09 Karamell (Caramel) 1,5
10 Terrakota (Terracotta) 2
11 Pruun (Brown) 2,5
12 Pähklipruun (Walnut) 2,5

Disain

51 Hõbe (Silver) 1,5
50 Pergamon (Pergamon) 1,5
46 Elevandiluu (Ivory) 1
45 Lubjakivi (Limestone) 1
52 Tuvihall (Dove Grey) 1,5
44 Tsementhall (Cement 

Grey)

1

48 Kohv (Coffee) 2,5

Värvid 

38 Eskimo/laika (Husky) 1
47 Vahemere 

(Mediterranean)

1

15 Ookean (Ocean) 1
41 Eukalüpt (Eucalyptus) 1,5
49 Sammal (Moss) 2
20 Magnoolia (Magnolia) 1,5
27 Päikeseloojang (Sunset) 1,5
21 Punane (Red) 4
23 Kollane (Yellow) 1
Väga peeneteraline valge 1

Legend

5 kuni 4 suur värvikindlus; majasiseseks ja -väliseks kasutamiseks
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3,5 kuni 3 hea värvikindlus; majasiseseks ja -väliseks kasutamiseks

2,5 kuni 1 piiratud värvikindlus; majasiseseks kasutamiseks

HOIATUS!

- Professionaalseks kasutamiseks mõeldud toode.

- Järgige kehtivaid standardeid ja riiklikke määrusi.

- Kasutage temperatuuril vahemikus +5 °C kuni +30 °C.

- Kasutage ämbrit, mida on 2–3 päeva enne kasutamist hoitud temperatuuril +20 °C.

- Järgige segamisvahekorda 2:82 : 0,18. Kui segate osa ämbris olevast kogusest, mõõtke 

mõlemad osad täpselt välja.

- Toote kasutamisaeg võib keskkonnatingimuste ja plaatide temperatuuri tõttu suuresti 

erineda.

- Ärge kõndige niiskel põrandal, sest mustus võib plaatide külge kinni jääda.

- Ärge paigaldage plaate pinnasele, kust võib niiskust eralduda või mis ei ole täiesti kuivanud.

- Küsige vajadusel ohutuskaarti.

- Küsimuste või probleemide korral võtke ühendust Kerakoll Worldwide Global Service'ga – 

globalservice@kerakoll.com.

Eco ja Bio klassifikatsioonid viitavad GreenBuilding Rating® 2013. a juhendile. Teavet 

uuendati viimati 2013. a aprillis (vaadake GBR andmete aruannet – 2013. a aprill); 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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