
*  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)

Ref. GBR Data Report - 12.14

KERAKOLL Spa
via dell’Artigianato, 9 – 41049 Sassuolo (MO) Italia
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54    LARIX

65    MILLETTIA

55    BETULA

56    ACER

57    FRAXINUS

58    FAGUS

59    ULMUS

60    QUERCUS

61    CASTANEA

62    MILICIA 

63    AFZELIA

64    TECTONA

GREENBUILDING RATING®
SISTEm DE măSURARE ATESTAT DE ORGANISmUL DE CERTIfICARE SGS

DISTRIBUITORUL TăU DE îNCREDERE:

Rășină pe bază de 
apă pentru chituirea 
cu efect de lemn a 
parchetului ceramic.

Rating calculat pe baza mediei formulărilor culorilor

eco3
EC1-R PLUS

Cert. Nr. 5206
Cu un conţinut 

redus de solvenţi
Nu este toxic sau 

periculos

fugalite® Bio Parquet se potriveşte perfect cu 
colecţiile principale și cele mai răspândite de 
gresie porţelanată cu efect de lemn.

La pardoselile din parchet ceramic, frumuseţea şi căldura naturală a 
lemnului se îmbină cu calităţile tehnice ale gresiei porţelanate.

Doar fugalite® Bio Parquet vă permite să profitaţi de farmecul şi de 
naturaleţea tipice lemnului, garantând continuitatea estetică şi 
funcţională a parchetului ceramic.

fugalite® Bio Parquet reproduce efectul continuu al chituirii 
parchetului cu făină de lemn şi răşini, datorită utilizării unei bio-
răşini exclusive pe bază de apă, a aditivilor eco-compatibili şi a 
cuarţurilor speciale foarte fine.

EFECT dE LEMN

CERTIfICAT EmICODE - GEV
Cu emisii foarte scăzute de substanţe organice 
volatile, cu conţinut scăzut de solvenţi, respectă 
sănătatea operatorilor

ETICHETARE EmISII VOC - fRANŢA

Reproduce suprafața 
continuă a pardoselilor 
din lemn.

Este disponibil în 12 culori naturale, 
inspirate de cele mai preţioase speciile 
de lemn utilizate pentru realizarea 
acoperirilor cu parchet.
O gamă de soluţii cromatice completă, 
studiată pentru interpretarea diferitelor 
stiluri de parchet ceramic.
Tonalităţile calde cu opacitate naturală 
permit rostului mimetizarea, sporind 
continuitatea estetică a acoperirii.
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Fugalite® Bio Parquet

 
 

 

 
 
 
 
 
 

TESTIFICAZIONE DI UN RIEMPITIVO DI 

FUGA (FUGALITE® BIO): CONFRONTO CON 

DUE PRODOTTI DI RIFERIMENTO 

______________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dr.ssa Francesca Giusti 

 

Specialista in Dermatologia 
PhD in Scienze Allergologiche 

Azienda Ospedaliero Universitaria di Modena  

 
 
 
 
 
 
 

murdar

Diferenţe de 
nuanţă

mucegaiuri 
şi bacterii

Absorbţie

Antipată

fără 
eflorescenţe

Culoare 
Omogenă

Anti-mucegai şi 
bacteriostatic

Impermeabil

Rezultatele testului plasture pentru substanţele studiate în grupul de pacienţi cu rezultate pozitive 
de dermatită de contact la cel puţin una din componente.
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Chit epoxidic
Tip A

Test efectuat pe 200 de pacienţi 
din populaţia generală
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0
Fugalite® Bio

Zero subiecţi 
sensibili

Chit epoxidic
Tip B

de 3 ori
10

3
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Test efectuat cu 25 de montatori 
profesionişti

până la

Chit epoxidic
Tip A

Fugalite® BioChit epoxidic
Tip B

Eflorescenţe

ANTIPATăHIPOALERGENIC IMPERMEABIL BACTERIOSTATIC

Rășină pe bază de apă pentru chituirea cu efect de lemn a parchetului ceramic.

Testat dermatologic de Centrul Spitalicesc Universitar din Modena şi Reggio Emilia.

fugalite® Bio Parquet este testat ca 
neabsorbant, anti-pată şi rezistent la 
agenţii chimici agresivi din produsele 
pentru întreţinerea acoperirilor şi din 
substanţele de pătare utilizate casnic, cum 
ar fi cafea, ulei, vin roşu, roşii şi rimel.

Raport de testare conform cu norma 
UNI EN ISO 10545-14 „plăci ceramice – 
determinarea rezistenţei la pete” emisă de 
Centrul de Ceramică din Bologna (Centro 
Ceramico di Bologna).

fugalite® Bio Parquet garantează 
continuitatea şi funcţionalitatea acoperirilor 
ceramice şi împiedică dezvoltarea 
microorganismelor în rosturi.
fugalite® Bio Parquet este ideal şi pentru 
ambiente cu o concentraţie ridicată a 
umidităţii, favorabile formării mucegaiurilor 
şi a bacteriilor, cum ar fi bucătăriile şi băile.

CSTB, Centrul Ştiinţific şi Tehnologic pentru 
Construcţii (Centro Scientifico e Tecnologico 
delle Costruzioni) este o instituţie de 
certificare franceză, care are rolul de a 
îmbunătăţi calitatea şi siguranţa clădirilor.

Testat de Centro 
Ceramico din 
Bologna. 
Se curăță ușor. 

Cu efect de picătură.
Rezistă la apă, nu 
absoarbe și nu își 
modifică culoarea.

Testat CSTB.
Împiedică proliferarea 
bacteriilor și a 
mucegaiurilor.

fugalite® Bio Parquet este impermeabil 
şi ideal pentru orice suprafață din casă, 
adecvat şi pentru spații umede, 
supuse traficului şi uzurii ridicate. 
fugalite® Bio Parquet este adecvat pentru 
orice aplicare, atât la interior, cât şi la 
exterior şi, ca niciun alt chit organic, a 
fost testat ca insensibil la îmbătrânire la 
lumina soarelui.

Raport de testare a rezistentei culorii, 
efectuate conform cu norma ASTm G 155 
emisă de CATAS, instituţie italiană de 
certificare, cercetare şi testare în sectorul 
lemn-mobilier.

Brevet internațional nr. 1403659 din 31/10/2013.

fugalite® Bio Parquet este un produs exclusiv Kerakoll, 
protejat cu brevet internaţional, care permite lucrul în 
condiţii de maximă siguranţă garantând cel mai înalt nivel 
de lucrabilitate, performanţe finale şi uşurinţă la curăţarea 

murdăriei, menţinând o suprafaţă sănătoasă, protejată de mucegaiuri şi 
bacterii şi perfectă din punct de vedere estetic.

BREvETAT Chit pe bază de ciment

TESTAREA UNUI MATERIAL DE UMPLERE PENTRU ROSTURI 
(FUGALITE® BIO) ÎN COMPARAŢIE CU DOUĂ PRODUSE DE 

REFERINŢĂ

Aprobat de Comisia Etică din Modena în data 13/9/2011 
(cod studiu 81/11) şi autorizat de Direcţia Generală a 
Centrului Spitalicesc Universitar din Modena.

Testele clinice au demonstrat că reacţiile alergice pozitive pe un eşantion de 200 de pacienţi adulţi din populaţia generală, afectaţi de 
dermatită cutanată, dar neexpuşi contactului cu răşina epoxidică, au rezultat a fi egale cu ZERO.
Testele plasture efectuate pe produse formulate cu sisteme răşinoase din vechia generaţie şi cu aceleaşi funcţii au prezentat un procent de 

reacţii pozitive între 3% şi 3,5%. Diferenţa de capacitate sensibilizantă a fugalite® Bio Parquet şi a produselor de referinţă testate este considerată semnificativă 
din punct de vedere statistic în mediul medico-ştiinţific.
Un al doilea experiment a fost efectuat pe un eşantion de 25 de pacienţi cu expunere profesională, afectaţi de dermatită prin contactul cu răşini şi amine.
Şi în acest caz, testele clinice efectuate au demonstrat o superioritate semnificativă a fugalite® Bio Parquet cu 12% reacţii pozitive faţă de procentul între 20 şi 
36% al produselor comparate.
Avantajul care derivă din alegerea Fugalite® Bio Parquet constă în utilizarea unui produs care nu induce sensibilizarea subiecţilor sănătoşi sau 
a celor care prezintă diagnostice de dermatită de contact.
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