
Destinaţia utilizării 
Chituirea rosturilor între 0 şi 5 mm cu rezistenţă ridicată, finisaj extrafin, duritate ridicată şi absorbţie redusă de apă.

Materiale care se chituiesc:
- gresie porţelanată, plăci cu grosime redusă, plăci ceramice, klinker, teracotă, mozaic de sticlă şi ceramic, de toate 
 tipurile şi formatele
- pietre naturale, materiale compozite, marmură

Pardoseli şi pereţi, interioare şi exterioare, pentru uz civil, comercial, industrial şi pentru amenajările urbane, în medii 
cu trafic intens, piscine, bazine şi fântâni, ca şi în zone supuse la diferenţe mari de temperatură şi îngheţ.

A nu se folosi
Pentru rosturi cu lăţimea peste 5 mm; pentru pardoseli şi pereţi care necesită rezistenţe chimice specifice sau 
rezistenţă totală la apă; pentru umplerea rosturilor elastice de dilatare sau fracţionare; pe substraturi cu deformabili-
tate ridicată, care nu sunt perfect uscate sau sunt supuse infiltraţiilor de umiditate.

Domenii de aplicare
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Plus Produs
plăcilor rectificate

 • Adecvat pentru gresie 
porţelanată, ceramică, plăci 
cu grosime redusă şi pietre 
naturale

 • Uşor de curăţat şi de întreţinut

 • Pardoseli şi pereţi interioare, 
exterioare

 • Hidrofug cu absorbţie redusă
 • Soliditate cromatică ridicată 

testată de CATAS
 • Uniformitatea culorii 
 • Trei colecţii cu 28 de culori: 

Classic, Design şi Colors
 • Ideal pentru decorarea 

DIVIZIA PLACĂRI / Chituri Minerale pentru Ceramică şi Pietre Naturale

Chit mineral eco-compatibil bacteriostatic şi fungistatic natural stabilizat cu var natural pur NHL 5 pentru ro-
sturi cu soliditate cromatică ridicată de la 0 la 5 mm, ideal în GreenBuilding. Monocomponent cu emisii foarte 
scăzute de substanţe organice volatile, conţine materii prime reciclate. Reciclabil ca material inert la sfârşitul 
vieţii.
 
Fugabella® Eco Porcelana 0-5 prezintă un finisaj microgranular extrafin cu duritate superficială anti-incizie care 
pune în valoare jocurile de reflecţie a luminii, asigurând o afinitate maximă cu design-ul plăcilor ceramice, al 
mozaicurilor de sticlă şi al pietrelor naturale. 

Fugabella® Eco Porcelana 0-5

CG2 WA

13007-3

•  A N T I B A C T E R I A L   
•  W A T E R  R E S I S T A N T
•  S U N L I G H T  R E S I S T A N T

Fugabella®

 

TECHNOLOGY

T E
S T E D

CO LO R

GreenBuilding 
Rating

3
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ineral ≥ 60 %

Recycled Mineral ≥

 3
0 

%

≤ 250 g/ kg
Low Emissio

n Recyclable

Conţinut 
în minerale 

reciclate
47%

Emisii foarte 
scăzute VOC

Reciclabil ca 
material inert

Fugabella® Eco 
Porcelana 0-5

 • Categoria: Anorganice 
Minerale

 • Clasa: Chituri Minerali 

 • Rating*: Eco 3

* Rating calculat pe baza mediei formulărilor culorilor



Pregătirea suporturilor 
Înainte de chituire, verificaţi dacă aplicarea s-a făcut corect şi dacă plăcile ceramice au fost perfect ancorate pe suport. 
Substraturile trebuie să fie perfect uscate. Efectuaţi chituirea respectând timpul de aşteptare indicat pe fişa tehnică a 
adezivului folosit. În caz de priză cu mortar aşteptaţi cel puţin 7/14 zile în funcţie de grosimea şapei, condiţiile clima-
tice ale mediului, absorbţia plăcilor şi a şapei. 
Eventualele infiltraţii sau umiditatea pot să provoace depunerea sărurilor pe suprafaţa chitului sau schimbarea 
nuanţei de culoare, determinate de evaporarea neomogenă a apei reziduale prin chit.
Rosturile trebuie să fie curăţate de reziduurile de adeziv, chiar dacă acesta s-a întărit, şi să aibă o adâncime uniformă, 
egală cu cel puţin  2/3 din grosimea totală a plăcilor, pentru a evita ca timpii diferiţi de uscare - în funcţie de diferitele 
grosimi - să modifice culoarea chitului. 
De asemenea, rosturile trebuie să fie curăţate de praf şi de părţile friabile, prin aspirarea atentă cu un aspirator elec-
tric. În cazul plăcilor foarte absorbante şi a temperaturilor ridicate, se recomandă să ştergeţi cu un burete umed 
suprafaţa plăcilor înainte de chituire, evitând astfel acumularea apei în rosturi. 
Înainte de a folosi un chit de culoare aprinsă sau în contrast cu culoarea plăcilor, ţineţi cont de curăţare, care ar putea 
fi dificilă în cazul suprafeţelor cu microporozitate accentuată. Se recomandă să se efectueze în prealabil o probă într-
un loc ascuns sau separat de lucrarea propriu-zisă. În acest caz vă recomandăm să aplicaţi tratamentul de protecţie 
pe plăci, utilizând produse specifice; nu atingeţi rosturile.

Preparare
Fugabella® Eco Porcelana 0-5 se prepară într-un recipient curat în care se varsă mai întâi circa 3/4 din cantitatea de 
apă necesară. Introduceţi în mod gradual Fugabella® Eco Porcelana 0-5 în recipient omogenizând amestecul cu tel eli-
coidal pentru amestecarea de jos în sus şi cu un număr redus de turaţii (≈ 400/min.). Adăugaţi apă până când obţineţi 
un amestec cu consistenţa dorită, omogen şi fără aglomerări. Pentru un amestec optim şi pentru a putea amalgama 
cantităţi mai mari de chit este recomandabilă utilizarea unui mixer electric cu lame verticale şi rotaţie lentă. Polimerii 
specifici, cu dispersabilitate ridicată, garantează imediata disponibilitate pentru utilizare a Fugabella® Eco Porcelana 
0-5. Cantitatea de apă indicată pe ambalaj este orientativă şi poate varia în funcţie de culoare. Este posibil să obţineţi 
amestecuri cu consistenţă mai mult sau mai puţin tixotropică în funcţie de aplicaţie. Adăugarea unei cantităţi excesi-
ve de apă nu îmbunătăţeşte lucrabilitatea şi gradul de curăţare a chitului, poate provoca reducerea grosimii, retrageri 
în faza plastică de uscare şi reducerea prestaţiilor finale. Preparaţi toată cantitatea de amestec necesară pentru a 
termina lucrarea cu acelaşi raport de apă pentru a evita eventualele diferenţe de culoare.

Aplicare
Fugabella® Eco Porcelana 0-5 se aplică uniform pe suprafaţa plăcilor, cu un şpaclu sau o racletă din cauciuc tare. 
Sigilaţi apoi întreaga suprafaţă, până la umplerea completă a rosturilor, cu mişcări în sens diagonal faţă de plăci. 
Îndepărtaţi imediat majoritatea reziduurilor de chit lăsând numai un strat subţire pe placă. Începeţi operaţiunea de 
curăţare a plăcilor imediat ce chitul intră în priză. Pentru curăţarea definitivă a suprafeţei folosiţi un burete umezit 
cu apă curată, cu grosime şi dimensiuni mari, pentru a evita descoperirea rosturilor. Menţineţi apa curată, folosind 
recipientele corespunzătoare cu grătar şi role de curăţare a buretelui. Acţionaţi în sens rotativ pentru a reemulsiona 
stratul de chit întărit de pe plăci şi finisaţi suprafaţa rostului. Pe suprafeţele mari se recomandă să se folosească un 
burete electric. Terminaţi curăţarea acţionând în sens diagonal faţă de plăci, folosind o cantitate de apă uniformă pe 
toată suprafaţa, pentru a evita eventualele diferenţe de nuanţă. La montarea de plăci fără rost, este posibilă curățarea 
chitului cu un teu de guma, având grijă să curăţaţi  suprafaţa plăcilor cu o cârpă curată sau cu un burete înainte de 
întărirea finală.

Curăţenia
Curăţarea resturilor de chit de pe scule se face cu apă, înainte de întărirea produsului.

Indicaţii de utilizare

Înlocuirea parţială sau totală a apei de amestecare cu latexul flexibilizant eco-compatibil pentru chituri pe bază de 
ciment, Fugaflex Eco îi conferă produsului Fugabella® Eco Porcelana 0-5 o flexibilitate mai mare, reduce modulul 
elastic, creşte rezistenţa la apă şi aderenţa pe suporturi. Se recomandă utilizarea în aplicaţiile speciale ca de exemplu: 
aplicarea pe planşee de lemn, aplicarea pe suporturi sau materiale supuse unei dilatări termice ridicate, în caz de 
şlefuire ulterioară.

Înainte de chituirea plăcilor cu porozitate superficială ridicată, sau în cazul temperaturilor ridicate, se recomandă să 
se şteargă plăcile cu un burete umed pentru a obtura porii sau pentru a răci suprafeţele, fără a provoca acumularea 
apei în rosturi.

Indicaţii suplimentare

Fu
ga

be
lla

® 
Ec

o 
Po

rc
el

an
a 

0-
5 

Co
de

: P
56

9 
20

11
/0

4 
- R

O



Aspect  preamestecat colorat
Densitatea aparentă ≈ 1,23 kg/dm3 UEAtc/CSTB 2435
Natură mineralogică inertă carbonat-cristalină
Granulometrie medie ≈ 50 µm
Păstrare ≈ 12 luni în ambalajul original, la loc uscat
Ambalaj saci 20 / 5 kg
Apă de amestec ≈ 5,7 ℓ / 1 sac 20 kg - ≈ 1,5 ℓ / 1 sac 5 kg
Greutate specifică amestec ≈ 2 kg/dm3 UNI 7121
Durata amestecului (pot life) ≥ 90 min.
Temperaturi limitã de aplicare de la +5 °C la +35 °C
Lăţime rost de la 0 la 5 mm
Disponibil pentru trafic pietonal ≈ 12-24 h
Chituire de la aplicarea plăcilor:
- cu adeziv vezi datele caracteristice ale adezivului
- cu mortar ≈ 7-14 zile
Dare în folosinţă ≈ 3 zile
Randament vezi tabel randamente
Date culese la o temperatură de +23 °C, 50% U.R. şi fără ventilaţie. Pot să varieze în funcţie de condiţiile specifice de şantier: temperatură, ventilaţie, absorbţia 
stratului de suport şi a materialului aplicat.

Date tehnice
conform Normei de Cali-
tate Kerakoll

Format Grosime
grame/m2/lăţime rosturi 

1 mm 3 mm 5 mm

Mozaic 2x2 cm 3 mm ≈ 535 ≈ 1605 ≈ 2675

5x5 cm 4 mm ≈ 295 ≈ 885 ≈ 1475

Plăci

Marmură
30x60 cm 4 mm ≈ 40 ≈ 120 ≈ 200

60x60 cm 4 mm ≈ 25 ≈ 75 ≈ 125

20x20 cm 8 mm ≈ 150 ≈ 450 ≈ 750

30x30 cm 9 mm ≈ 115 ≈ 345 ≈ 575

40x40 cm 10 mm ≈ 95 ≈ 285 ≈ 475

30x60 cm 10 mm ≈ 95 ≈ 285 ≈ 475

60x60 cm 10 mm ≈ 65 ≈ 195 ≈ 325

20x20 cm 14 mm ≈ 260 ≈ 780 ≈ 1300

30X30 cm 14 mm ≈ 225 ≈ 675 ≈ 1125

Randament

Chituirea de mare rezistenţă a plăcilor ceramice, gresiei porţelanate, plăcilor cu grosimi reduse, marmurei şi pietrelor naturale, va fi realizată 
cu un chit mineral eco-compatibil bacteriostatic şi fungistatic natural cu soliditate ridicată a culorii, conform normei ISO 13007-3 – clasa 
CG2 WA, tip Fugabella® Eco Porcellana 0-5 al Companiei Kerakoll. Rosturile trebuie să fie uscate, curăţate de resturile de adeziv şi de părţile 
friabile. Aplicaţi chitul cu un şpaclu sau o racletă din cauciuc tare; curăţarea finală va fi efectuată cu bureţi speciali şi apă curată. Lăţimea 
rosturilor de _____ mm şi dimensiunile plăcii de _____ x _____ cm au un randament mediu de ≈ ____ kg/m2. Este necesar să respectaţi 
rosturile elastice de dilatare şi fracţionare existente.

Rubrică din caietul 
de sarcini
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Rezistenţa la flexiune la 28 zile ≥ 7 N/mm2 EN 12808-3
Rezistenţa la compresie la 28 zile ≥ 30 N/mm2 EN 12808-3
Rezistenţa după cicluri îngheţ-dezgheţ:
- Flexiune  ≥ 2,39 N/mm2 EN 12808-3
- Compresiune  ≥ 27 N/mm2 EN 12808-3
Rezistenţa la abraziune la 28 zile ≤ 265 mm3 EN 12808-2
Absorbţia apei după 30 min ≤ 1,3 g EN 12808-5 
Absorbţia apei după 240 min ≤ 3,5 g EN 12808-5 
Soliditate Culoare vezi tabelul culori UNI EN ISO 105-A05
Rezistenţă la contaminarea fungică clasa F+ CSTB SB-08-103
Rezistenţă la contaminarea bacteriană clasa B+ CSTB SB-2008-097
Temperatura de exploatare de la -40 °C la +90 °C
Conformitate CG2 WA ISO 13007-3
Date culese la o temperatură de +23 °C, 50% U.R. şi fără ventilaţie. Pot să varieze în funcţie de condiţiile specifice de şantier.

Performance 
High-Tech



Aceste informaţii sunt actualizate în Aprilie 2011; precizăm că acestea pot fi supuse completărilor şi/sau modificărilor în decursul timpului din partea KERAKOLL SpA; pentru eventualele 
actualizări, puteţi consulta pagina de internet www.kerakoll.com. Datele privind clasificarea Eco se referă la GBR Data Report 02/2010. KERAKOLL SpA răspunde cu privire la valabilitatea, 
actualitatea şi actualizarea informaţiilor sale numai dacă acestea sunt extrapolate direct din pagina sa de internet.
Fişa tehnică este redactată în baza cunoştinţelor noastre tehnice şi aplicative cele mai bune. Totuşi, pentru că nu putem să intervenim direct asupra condiţiilor din şantier şi asupra executării 
lucrărilor, acestea reprezintă indicaţii cu caracter general care nu obligă în nici un fel Compania noastră. Se recomandă de aceea să efectuaţi o probă prealabilă, în scopul verificării 
conformităţii produsului cu utilizarea prevăzută.

KeraKoll S.p.a.
Via dell’artigianato, 9 - 41049 Sassuolo (Mo) Italy 
Tel +39 0536 816 511 - Fax +39 0536 816 581
in fo@kerako l l . com -  www.kerako l l . com

- Produs pentru uz profesional
- respectaţi eventualele norme şi reglementări naţionale
- timpii de prelucrare variază sensibil în funcţie de condiţiile de mediu, de gradul de absorbţie a plăcilor şi a suportului
- chituirea pe suporturi încă umede determină modificarea culorii chitului
- curăţaţi suprafaţa chituită cu un burete umed pentru a rehidrata chitul aplicat
- daţi de mai multe ori cu şpaclul pentru a garanta o bună pătrundere a chitului în rosturile înguste
- protejaţi chitul de ploaia torenţială şi de soarele direct timp cel puţin 12 h de la aplicare
- în caz de necesitate solicitaţi fişa de securitate
- pentru tot ce nu este prevăzut aici consultaţi Kerakoll Worldwide Global Service +39 0536.811.516 -  
 globalservice@kerakoll.com
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Culori Fugabella® Eco Porcelana 0-5

Soliditate Culoare* 
GSc (Daylight)

Normei 
EN ISO 105-A05

01 Alb 4

02 Gri Luminos 4

03 Gri Perlă 4,5

04 Gri Fier 4,5

05 Antracit 4,5

06 Negru 4,5

07 Jasmine 3,5

08 Bahama Bej 4

09 Caramel 4,5

10 Teracotă 4,5

11 Maro 4,5

12 Nucă 5

51 Silver 3,5

50 Pergamon 4,5

46 Fildeş 4,5

45 Limestone 4,5

52 Turturea 4,5

44 Ciment Gri 4,5

48 Moka 4,5

38 Husky 2

47 Mediterana 1

15 Ocean 4,5

41 Eucalipt 4,5

49 Muşchi 5

20 Magnolie 5

27 Sunset 3

21 Roşu 3

23 Galben 3

Culori

de la 5 la 4 soliditate ridicată a culorii; pentru interioare şi exterioare
de la 3,5 la 3 soliditate bună a culorii; pentru interioare şi exterioare
de la 2,5 la 1 soliditate redusă a culorii; pentru interioare

Legendă

Avertismente


