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Dane dotyczące klasyfikacji Eco i Bio odnoszą się do GreenBuilding Rating® Manual 2012. Niniejsze informacje zostały uaktualnione w kwietniu 2013; precyzuje się, że mogą one podlegać w miarę upływu czasu uzupełnieniom i/lub zmianom przeprowadzanym przez KERAKOLL SpA; celem zapoznania się z 
ewentualnymi aktualizacjami zapraszamy na stronę www.kerakoll.com. Z tego to powodu firma KERAKOLL SpA jest odpowiedzialna za ważność, aktualność i uaktualnienia własnych informacji jedynie w takim przypadku, gdy zostały one zaczerpnięte z jej własnych stron internetowych. Karta techniczna jest 
opracowana na podstawie naszej najlepszej wiedzy technicznej i praktycznej. Ponieważ jednak nie możemy bezpośrednio wpływać na warunki budowy i sposób wykonywania prac, zastrzegamy, że są to wskazówki o charakterze ogólnym, które nie zobowiązują w żaden sposób naszej firmy. Dlatego zalecamy 
przeprowadzenie próby w celu sprawdzenia przydatności produktu do przewidywanego zastosowania.

Zalecane dozowanie 100 g / 1 op. Fugalite® Eco - Fugalite® Eco Invisibile
Tworzywo poliester
Kształt ostrosłup sześciokątny
Wymiary 0,2 mm
Gęstość 1,38 kg/dm3

Kolor srebrny - złoty
Odporność chemiczna stopień II

Dane techniczne wg normy Jakości kerakoll

- Produkt do użytku profesjonalnego
- przestrzegać wszelkich norm i przepisów krajowych
- produkt w postaci proszku, bardzo lekki: należy zwrócić uwagę, aby nie dopuścić do rozpylenia w powietrzu w trakcie wyrabiania
- w przypadku innych wątpliwości prosimy o kontakt z Kerakoll Worldwide Global Service +48 42 225 17 00 - info@kerakoll.pl
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nanoszenie
Mieszać Fugalite® Eco i Fugalite® Eco Invisibile składnik A z Fugalite® Eco i Fugalite® Eco Invisibile składnik B aż do uzyskania jednorodnej mieszanki.
Dodać Fuga-Glitter Gold lub Silver w zalecanej ilości (około 100 gram na każde opakowanie Fugalite® Eco).
Wymieszać ręcznie za pomocą kielni, następnie wyrabiając od dołu ku górze za pomocą wolnoobrotowego mieszadła śrubowego (≈ 400/min.), tak aby uniknąć rozpylenia  
w powietrzu.
Po uzyskaniu jednorodnej mieszaniny, nakładać Fugalite® Eco i Fugalite® Eco Invisibile kontynuując prace wykończeniowe oraz czyszczenie. Należy wykonać wcześniejszą próbę  
w celu sprawdzenia pożądanego efektu estetycznego.

technologia Użycia

Przeznaczenie
Dodatek do Fugalite® Eco i Fugalite® Eco Invisibile, stosowany dla uzyskania metalicznego efektu dekoracyjnego.

obszar zastosowania

linia Do UkłaDania / Spoiny Organiczne Mineralne do Ceramiki i Kamienia Naturalnego

glitter do Fugalite® eco i Fugalite® eco invisibile.

Dodatek do Fugalite® Eco i Fugalite® Eco Invisibile stosowany dla uzyskania metalicznego efektu dekoracyjnego.

Fuga-Glitter

zalety ProDUktU

• Łatwe mieszanie

• Ciągłe lśnienie

• Doskonała odporność chemiczna


