
D o a r  î m p r e u n ă  c u  n a t u r a  
p u t e m  c o n s t r u i  u n  v i i t o r

SISTEME ECO-COMPATIBILE KERAKOLL

GHID PENTRU APLICAREA PARDOSELILOR 
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‘Doar împreună cu natura putem construi un viitor’



NORME, REGULAMENTE, 
CERTIFICĂRI ŞI ETICHETĂRI

ADEZIVI PE BAZĂ DE CIMENT (C)
Clasă fundamentală Caracteristici complementare/suplimentare

C1 E: TIMP DESCHIS EXTINS

T: ALUNECARE VERTICALĂ REDUSĂ

S1: DEFORMABILITATE 

S2: DEFORMABILITATE RIDICATĂ

C2

C2F

ADEZIVI ÎN DISPERSIE (D)
Clasă fundamentală Caracteristici complementare/suplimentare

D1 E: TIMP DESCHIS EXTINS

T: ALUNECARE VERTICALĂ REDUSĂD2

Adezivi reactivi (R)
Clasă fundamentală Caracteristici complementare/suplimentare

R1
T: ALUNECARE VERTICALĂ REDUSĂ

R2

Normele EN sunt specificaţii tehnice adoptate de CEN, organismul european de reglementare recunoscut, care definesc cerinţele unui produs. Dacă sunt armonizate, 
conduc la evaluarea conformităţii, la clasificarea şi marcarea CE obligatorie a produselor.

Regulamentele UE sunt acte legislative obligatorii, ale căror elemente trebuie aplicate integral în toată Uniunea Europeană, pentru aplicarea normelor mai sus 
menţionate.

Directivele CE sunt acte legislative care stabilesc un obiectiv pe care toate ţările membre UE trebuie să îl adopte şi să îl pună în practică.

Exemple de norme armonizate menţionate în ghid:

EN 12004: adezivi pentru plăci ceramice

EN 13813: produse pentru pregătirea substraturilor

EN 14891: produse pentru impermeabilizări, utilizate sub placări ceramice lipite cu adezivi

CLASIFICAREA ADEZIVILOR PENTRU PLACĂRI CERAMICE ÎN CMFORMITATE CU EN 12004 EXEMPLU DE MARCAJ CE

Exemple de norme NEARMONIZATE menţionate în ghid:

EN 13888: chituri pentru plăci ceramice

EN 14293: adezivi pentru lipirea parchetului şi a pardoselii

EN 14259: adezivi pentru acoperiri reziliente şi textile

CHITURI PE BAZĂ DE CIMENT
Tip clasa Caracteristici complementare/suplimentare

CG

1 (normal) F: RAPID

2 (îmbunătăţit)
F: RAPID
W: ABSORBŢIE REDUSĂ A APEI
A: REZISTENŢĂ RIDICATĂ LA ABRAZIUNE

CHITURI REACTIVE
Tip clasa Caracteristici complementare/suplimentare

RG

CLASIFICAREA CHITURILOR PENTRU PLĂCI CERAMICE CONFORM CU EN 13888

Exemplu de etichetă CE pentru un produs de impermeabilizare

NORME ŞI REGULAMENTE EUROPENE

14
DoP n° 0097

EN 14891:2012+AC:2012
AQUASTOP NANOFLEX®

Liquid-applied water impermeable product for
external installations on walls, floors and
swimming pools, beneath ceramic tiling

(bonded with C2 adhesive in accordance with EN 12004)

KERAKOLL S.p.A. Via dell’Artigianato, 9
41049 Sassuolo - MO - Italy - www.kerakoll.com

1020

Initial tensile adhesion strength ≥ 0,5 N/mm2

Tensile adhesion strength after water contact ≥ 0,5 N/mm2

Tensile adhesion strength after heat ageing ≥ 0,5 N/mm2

Tensile adhesion strength after contact with  
lime water ≥ 0,5 N/mm2

Waterproofing No penetration
Crack Bridging ability ≥ 0,75 mm
Tensile adhesion strength after freeze-thaw cycles ≥ 0,5 N/mm2

Release of dangerous substances See SDS

CM-O1P

Exemplu de etichetă CE pentru un adeziv pentru plăci 
ceramice

04
DoP n° 0052

EN 12004:2007+A1:2012
H40® ECO RAPID

Improved fast setting cementitious adhesive for all internal and external tiling

KERAKOLL S.p.A. Via dell’Artigianato, 9
41049 Sassuolo - MO - Italy - www.kerakoll.com1170

0407

Reaction to fire Class A1/A1FL

Bond strength, as:
early tensile adhesion strength ≥ 0,5 N/mm2

initial tensile adhesion strength ≥ 1,0 N/mm2

Release of dangerous substances See SDS

Durability, for:
tensile adhesion strength after heat ageing ≥ 1,0 N/mm2

tensile adhesion strength after water immersion ≥ 1,0 N/mm2

tensile adhesion strength after freeze/thaw cycles ≥ 1,0 N/mm2

C2F TE

Exemplu de etichetă CE pentru un produs de pregătire pentru 
substraturi

04
DoP n° 0094

EN 13813:2002
KERATECH ECO R10

Cementitious screed material for use internally in buildings 
-Polymer Modified

KERAKOLL S.p.A. Via dell’Artigianato, 9
41049 Sassuolo - MO - Italy - www.kerakoll.com

Reaction to fire Class E
Release of corrosive substances CT
Water permeability NPD
Water vapour permeability NPD
Compressive strength C30
Flexural strength F6
Wear resistance NPD
Sound insulation NPD
Sound absorption NPD
Thermal resistance NPD
Chemical resistance NPD
Release of dangerous substances See SDS

CT-C30-F6
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CERTIFICAREA GEV-EMICODE
Sistemul de clasificare EMICODE® de la GEV (Asociaţia germană pentru controlul emisiilor de substanţe organice volatile) defineşte produsele în 
funcţie de cantitatea de substanţe organice volatile emise.

În fiecare ţară, există norme tehnice naţionale, reguli tehnice, coduri de practică, regulamente etc... și este necesară evaluarea înainte de a utiliza 
soluţiile propuse.

Cu titlu exemplificativ, se menţionează:
BS pentru Marea Britanie, DIN pentru Germania, CSTB pentru Franţa, UNI pentru Italia, SIA pentru Elveţia etc..

Exemplu de etichetă CE pentru un produs de pregătire pentru substraturi

NORME ŞI REGULAMENTE NAŢIONALE

Direttiva 2004/42/CE - Categoria H, sottocategoria BS < 750 g/l (2010) 
SLC ECO EP21 < 1 g/l COV

Directive 2004/42/EC - Category H, subcategory SB < 750 g/l (2010) 
SLC ECO EP21 < 1 g/l VOC

Dyrektywa 2004/42/WE - Kategoria H, podkategoria SB < 750 g/l (2010) 
SLC ECO EP21 < 1 g/l LZO

REGULAMENTE

De exemplu, regulamentul UE nr. 305/2011 impune condiţiile pentru introducerea pe piaţă a produselor pentru construcţii, stabilind descrierea 
performanţelor acestora în funcţie de caracteristicile esenţiale şi utilizarea marcajului CE.

DIRECTIVE

De exemplu, directiva 2004/42/CE defineşte şi reglementează cantitatea maximă a conţinutului de solvenţi în interiorul grundurilor, vopselurilor, 
lacurilor etc... pe bază de solvent şi pe bază de apă, stabilind limitele specifice pentru fiecare categorie şi conducând la o marcare.

Norme, regulamente, certificări şi etichetări
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SISTEME DE APLICARE CERAMICĂ

APLICARE CERAMICĂ PE TERASE 
ŞI BALCOANE

Pag. 16

APLICARE CERAMICĂ PE FAŢADĂ 

Pag. 20

APLICARE CERAMICĂ PE PARDOSELI 
EXISTENTE DIN CERAMICĂ ŞI PIATRĂ 
NATURALĂ

Pag. 12

APLICARE CERAMICĂ PE ŞAPĂ CU 
SISTEM DE ÎNCĂLZIRE/RĂCIRE

Pag. 10

APLICARE CERAMICĂ ÎN SPAŢII 
UMEDE ŞI DUŞURI PE SUPORTURI, 
PE BAZĂ DE CIMENT

Pag. 14

APLICARE CERAMICĂ ÎN 
PIȘCINĂ

Pag. 18

APLICARE CERAMICĂ PE SUPRAFEȚE 
PE BAZĂ DE CIMENT LA EXTERIOR

Pag. 8C1

C5

C3

C2

C8

C6

C7



APLICARE CERAMICĂ PE 
SUPRAFEŢE EXTERNE

Pag. 30

APLICARE CERAMICĂ ÎN MEDII 
CU TRAFIC INTENS

Pag. 22

APLICARE CERAMICĂ CU SISTEM 
FONOIZOLANT ÎNCORPORAT

Pag. 26

APLICARE DE CERAMICA SUBȚIRE 
SI FORMAT MARE PE PARDOSELI

Pag. 24

APLICARE CERAMICĂ CU SISTEM 
FONOIZOLANT AUTONIVELANT

Pag. 28

APLICARE CERAMICĂ PE SUPORTURI 
DIN BETON CU SISTEM DE ÎNCĂLZIRE 
ELECTRIC

Pag. 32

Cuprins sisteme

C17

C9

C10

C12

C13

C14
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APLICARE CERAMICĂ PE SUPRAFEȚE 
PE BAZĂ DE CIMENT LA EXTERIOR

• Garantarea unei aplicări sigure în condiţii  
termo-higrometrice dificile

• Asigurarea protecției structurii inferioare

• Garantarea unei rezistenţe optime la variaţiile termice

• Stabilitate dimensională şi durabilitate ridicate

• Permite executia rapidă

• Sistem cu emisii foarte scăzute de substanţe organice 
volatile, îmbunătăţeşte calitatea aerului şi protejează 
sănătatea muncitorilor

6

Membrană din PVC - barieră de vapori desolidarizantă
1

Consum
vezi tabelul de la pag. 34-35

Fugabella® Eco Silicone
Sigilant organic eco-compatibil siliconic acetic anti-mucegai cu elasticitate ridicată pentru rosturi de 
dilatare–deformare, ideal în GreenBuilding. Fără solvenţi, respectă mediul şi sănătatea operatorilor.

9

 4

®

Consum
Gri (raport de amestec 28%) ≈ 1,20 kg/m2

Alb (raport de amestec 33,6%) ≈ 1,25 kg/m2 

pe mm grosime

Bioflex® S1
Adeziv mineral deformabil, cu conținut foarte ridicat de aditivi naturali, pentru lipirea de înaltă 
performanță, alunecare verticală nulă și timp deschis extins pentru gresie porțelanată, ceramică și 
piatră naturală. Eco-compatibil.

7
4®
gri

5®
alb

Consum
vezi tabelul de la pag. 34-35

Fugabella® Eco Porcelana 0-5
Chit mineral certificat, eco-compatibil bacteriostatic şi fungistatic natural stabilizat cu var natural 
pur NHL 5 pentru rosturi 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.

8

 3

®

A doua mână - Consum
≈ 1,15 kg/m2 pe mm de grosime

Aquastop Nanoflex®
Membrană minerală, transpirantă, antialcalină şi rezistentă la clor, certificată, eco-compatibilă 
pentru impermeabilizarea flexibilă, de mare aderenţă şi durabilitate a substraturilor înainte de 
aplicarea cu adezivi, ideală în GreenBuilding. Monocomponent, cu emisii reduse de CO₂ şi emisii 
foarte scăzute de substanţe organice volatile, reciclabil ca material inert la sfârşitul vieţii.

Armatură Aquastop AR1
Plasă specială de armare din fibră de sticlă rezistentă la agenţi alcalini, specifică pentru armarea 
membranei eco-compatibile Aquastop Nanoflex®.

Impermeabilizare rosturi Aquastop 100
Bandă impermeabilă elastică din polietilenă acoperită pe ambele părţi cu polipropilenă neţesută cu 
aderenţă ridicată pentru rosturi perimetrale şi de fracţionare-dilatare în sistemul AquaExpert 2 şi 
pentru sigilarea rosturilor perimetrale şi dintre membrane adiacente în sistemul AquaExpert 3.

Prima mână - Consum
≈ 1,15 kg/m2 pe mm de grosime

Aquastop Nanoflex®
Membrană minerală, transpirantă, antialcalină şi rezistentă la clor, certificată, eco-compatibilă 
pentru impermeabilizarea flexibilă, de mare aderenţă şi durabilitate a substraturilor înainte de 
aplicarea cu adezivi, ideală în GreenBuilding. Monocomponent, cu emisii reduse de CO₂ şi emisii 
foarte scăzute de substanţe organice volatile, reciclabil ca material inert la sfârşitul vieţii.

6

5

4

3
 3

®

 3

®

Realizare şapă
≈ 2 – 2,5 kg/m2 pe cm grosime

Keracem® Eco
Liant hidraulic mineral certificat, eco-compatibil cu priză normală şi uscare rapidă pentru şape şi plăci 
radiante de mare rezistenţă, ideal în GreenBuilding. Cu emisii foarte scăzute de substanţe organice 
volatile. Reciclabil ca material inert la sfârşitul vieţii.

2

 2

®

C1
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Ghid pentru aplicarea pardoselilor şi a acoperirilor

Membrană din PVC - barieră de vapori desolidarizantă

PREGĂTIRE SUBSTRAT

Consum
vezi tabelul de la pag. 34-35

Fugabella® Eco Silicone
Sigilant organic eco-compatibil siliconic acetic anti-mucegai cu elasticitate ridicată pentru rosturi de 
dilatare–deformare, ideal în GreenBuilding. Fără solvenţi, respectă mediul şi sănătatea operatorilor.

ROSTURI DE DILATARE

Consum
Gri (raport de amestec 28%) ≈ 1,20 kg/m2

Alb (raport de amestec 33,6%) ≈ 1,25 kg/m2 

pe mm grosime

Bioflex® S1
Adeziv mineral deformabil, cu conținut foarte ridicat de aditivi naturali, pentru lipirea de înaltă 
performanță, alunecare verticală nulă și timp deschis extins pentru gresie porțelanată, ceramică și 
piatră naturală. Eco-compatibil.

APLICARE CERAMICĂ

C2 TE S1 - EN 12004

Consum
vezi tabelul de la pag. 34-35

Fugabella® Eco Porcelana 0-5
Chit mineral certificat, eco-compatibil bacteriostatic şi fungistatic natural stabilizat cu var natural 
pur NHL 5 pentru rosturi 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.

CHITUIRE

CG2 WA - ISO 13007-3

A doua mână - Consum
≈ 1,15 kg/m2 pe mm de grosime

Aquastop Nanoflex®
Membrană minerală, transpirantă, antialcalină şi rezistentă la clor, certificată, eco-compatibilă 
pentru impermeabilizarea flexibilă, de mare aderenţă şi durabilitate a substraturilor înainte de 
aplicarea cu adezivi, ideală în GreenBuilding. Monocomponent, cu emisii reduse de CO₂ şi emisii 
foarte scăzute de substanţe organice volatile, reciclabil ca material inert la sfârşitul vieţii.

Armatură Aquastop AR1
Plasă specială de armare din fibră de sticlă rezistentă la agenţi alcalini, specifică pentru armarea 
membranei eco-compatibile Aquastop Nanoflex®.

Impermeabilizare rosturi Aquastop 100
Bandă impermeabilă elastică din polietilenă acoperită pe ambele părţi cu polipropilenă neţesută cu 
aderenţă ridicată pentru rosturi perimetrale şi de fracţionare-dilatare în sistemul AquaExpert 2 şi 
pentru sigilarea rosturilor perimetrale şi dintre membrane adiacente în sistemul AquaExpert 3.

Prima mână - Consum
≈ 1,15 kg/m2 pe mm de grosime

Aquastop Nanoflex®
Membrană minerală, transpirantă, antialcalină şi rezistentă la clor, certificată, eco-compatibilă 
pentru impermeabilizarea flexibilă, de mare aderenţă şi durabilitate a substraturilor înainte de 
aplicarea cu adezivi, ideală în GreenBuilding. Monocomponent, cu emisii reduse de CO₂ şi emisii 
foarte scăzute de substanţe organice volatile, reciclabil ca material inert la sfârşitul vieţii.

IMPERMEABILIZARE

CM O1P - EN 14891

CM O1P - EN 14891

Realizare şapă
≈ 2 – 2,5 kg/m2 pe cm grosime

Keracem® Eco
Liant hidraulic mineral certificat, eco-compatibil cu priză normală şi uscare rapidă pentru şape şi plăci 
radiante de mare rezistenţă, ideal în GreenBuilding. Cu emisii foarte scăzute de substanţe organice 
volatile. Reciclabil ca material inert la sfârşitul vieţii.

SUBSTRAT
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APLICARE CERAMICĂ PE ŞAPĂ CU 
SISTEM DE ÎNCĂLZIRE/RĂCIRE

1

2

3

• Garantarea unei distribuiri optime a căldurii

• Insensibil la modificările de temperatură

• Permite timpi rapizi de realizare

• Sistem cu emisii foarte scăzute de substanţe 
organice volatile, îmbunătăţeşte calitatea aerului 
şi protejează sănătatea muncitorilor

4

5

6

7

Consum
vezi tabelul de la pag. 34-35

Fugabella® Eco Silicone
Sigilant organic eco-compatibil siliconic acetic anti-mucegai cu elasticitate ridicată pentru rosturi de 
dilatare–deformare, ideal în GreenBuilding. Fără solvenţi, respectă mediul şi sănătatea operatorilor.

Consum
vezi tabelul de la pag. 34-35

Fugalite® Eco
Chit şi adeziv ceramizat certificat, eco-compatibil, cu fluiditate ridicată şi uşor de curăţat, 
bacteriostatic şi fungistatic, impermeabil şi anti-pată pentru rosturi între 0 şi 20 mm, cu rezistenţă 
chimico-mecanică ridicată, garantează continuitatea suprafeţelor ceramice, ideal în GreenBuilding. 
Cu emisii foarte scăzute de substanţe organice volatile.

6

7

 4

®

Sistem de încălzire/răcire cu apă

Panou izolant preformat cu modul ridicat

Membrană din PVC - barieră de vapori desolidarizantă1

2

3

Realizare şapă
≈ 2 – 2,5 kg/m2 pe cm grosime

Keracem® Eco
Liant hidraulic mineral certificat, eco-compatibil cu priză normală şi uscare rapidă pentru şape şi plăci 
radiante de mare rezistenţă, ideal în GreenBuilding. Cu emisii foarte scăzute de substanţe organice 
volatile. Reciclabil ca material inert la sfârşitul vieţii.

4

Consum
Gri (raport de amestec 28%) ≈ 1,20 kg/m2

Alb (raport de amestec 33,6%) ≈ 1,25 kg/m2 

pe mm grosime

Bioflex® S1
Adeziv mineral deformabil, cu conținut foarte ridicat de aditivi naturali, pentru lipirea de înaltă 
performanță, alunecare verticală nulă și timp deschis extins pentru gresie porțelanată, ceramică și 
piatră naturală. Eco-compatibil.

5

 2

®

 1

®

4®
gri

5®
alb

C2
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Consum
vezi tabelul de la pag. 34-35

Fugabella® Eco Silicone
Sigilant organic eco-compatibil siliconic acetic anti-mucegai cu elasticitate ridicată pentru rosturi de 
dilatare–deformare, ideal în GreenBuilding. Fără solvenţi, respectă mediul şi sănătatea operatorilor.

Consum
vezi tabelul de la pag. 34-35

Fugalite® Eco
Chit şi adeziv ceramizat certificat, eco-compatibil, cu fluiditate ridicată şi uşor de curăţat, 
bacteriostatic şi fungistatic, impermeabil şi anti-pată pentru rosturi între 0 şi 20 mm, cu rezistenţă 
chimico-mecanică ridicată, garantează continuitatea suprafeţelor ceramice, ideal în GreenBuilding. 
Cu emisii foarte scăzute de substanţe organice volatile.

CHITUIRE

Sistem de încălzire/răcire cu apă

Panou izolant preformat cu modul ridicat

Membrană din PVC - barieră de vapori desolidarizantă

SISTEM DE ÎNCĂLZIRE/RĂCIRE

Realizare şapă
≈ 2 – 2,5 kg/m2 pe cm grosime

Keracem® Eco
Liant hidraulic mineral certificat, eco-compatibil cu priză normală şi uscare rapidă pentru şape şi plăci 
radiante de mare rezistenţă, ideal în GreenBuilding. Cu emisii foarte scăzute de substanţe organice 
volatile. Reciclabil ca material inert la sfârşitul vieţii.

SUBSTRAT

Consum
Gri (raport de amestec 28%) ≈ 1,20 kg/m2

Alb (raport de amestec 33,6%) ≈ 1,25 kg/m2 

pe mm grosime

Bioflex® S1
Adeziv mineral deformabil, cu conținut foarte ridicat de aditivi naturali, pentru lipirea de înaltă 
performanță, alunecare verticală nulă și timp deschis extins pentru gresie porțelanată, ceramică și 
piatră naturală. Eco-compatibil.

APLICARE CERAMICĂ

ROSTURI DE DILATARE

C2 TE S1 - EN 12004

Ghid pentru aplicarea pardoselilor şi a acoperirilor
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APLICARE CERAMICĂ PE PARDOSELI  
EXISTENTE DIN CERAMICĂ ŞI PIATRĂ NATURALĂ

2

3

• Garantarea unei aplicări sigure pe pardoseli existente

• Ideal pentru renovări

• Reduce timpii de intervenţie

• Evită costurile şi dificultăţile de demontare şi 
eliminare

• Sistem cu emisii foarte scăzute de substanţe organice 
volatile, îmbunătăţeşte calitatea aerului şi protejează 
sănătatea muncitorilor

4

1

Înainte de a efectua nivelarea şi/sau lipirea, curăţaţi vechea pardoseală, asigurându-vă că eliminaţi toate urmele de murdărie cu produse 
specifice. Dacă aveţi dubii, asiguraţi abraziunea suprafeţei. Fixaţi elementele separate sau în curs de separare şi umpleţi eventualele goluri 
cu produse specifice.

1

Consum
vezi tabelul de la pag. 34-35

Fugabella® Eco Silicone
Sigilant organic eco-compatibil siliconic acetic anti-mucegai cu elasticitate ridicată pentru rosturi de 
dilatare–deformare, ideal în GreenBuilding. Fără solvenţi, respectă mediul şi sănătatea operatorilor.

4

 4

®

Nivelare
≈ 1,7 kg/m2 pe mm grosime

Keratech® Eco HP3
Produs de autonivelare mineral certificat, eco-compatibil rapid pentru rectificări de mare rezistență 
cu finisaj neted a suporturilor neregulate, ideal în GreenBuilding. Emisii reduse de CO₂ şi emisii foarte 
scăzute de substanţe organice volatile. Reciclabil ca material inert la sfârşitul vieţii.

Preparare
≈ 0,1 – 0,2 kg/m2

Keragrip Eco
Promotor de aderenţă certificat, eco-compatibil pe bază de apă pentru suporturi absorbante 
compacte şi neabsorbante, ideal în GreenBuilding. Monocomponent, fără solvenţi şi cu emisii foarte 
scăzute de substanţe organice volatile. Respectă mediul şi sănătatea operatorilor.

 4

®

 5

®

Consum
vezi tabelul de la pag. 34-35

Fugabella® Eco Porcelana 0-5
Chit mineral certificat, eco-compatibil bacteriostatic şi fungistatic natural stabilizat cu var natural 
pur NHL 5 pentru rosturi 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.

3

Consum
Gri (raport de amestec 32%) ≈ 1,25 kg/m2
Alb (raport de amestec 33%) ≈ 1,25 kg/m2  

pe mm grosime

Bioflex®
Adeziv mineral, eco-compatibil, cu conținut foarte redus de aditivi chimici, pentru lipirea de înaltă 
performanță, alunecare verticală nulă și timp deschis îndelungat pentru gresie porțelanată, ceramică 
și piatră naturală.

2

 3

®

 4

®

C3
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Înainte de a efectua nivelarea şi/sau lipirea, curăţaţi vechea pardoseală, asigurându-vă că eliminaţi toate urmele de murdărie cu produse 
specifice. Dacă aveţi dubii, asiguraţi abraziunea suprafeţei. Fixaţi elementele separate sau în curs de separare şi umpleţi eventualele goluri 
cu produse specifice.

PREGĂTIREA SUPORTULUI

Consum
vezi tabelul de la pag. 34-35

Fugabella® Eco Silicone
Sigilant organic eco-compatibil siliconic acetic anti-mucegai cu elasticitate ridicată pentru rosturi de 
dilatare–deformare, ideal în GreenBuilding. Fără solvenţi, respectă mediul şi sănătatea operatorilor.

ROSTURI DE DILATARE

Nivelare
≈ 1,7 kg/m2 pe mm grosime

Keratech® Eco HP3
Produs de autonivelare mineral certificat, eco-compatibil rapid pentru rectificări de mare rezistență 
cu finisaj neted a suporturilor neregulate, ideal în GreenBuilding. Emisii reduse de CO₂ şi emisii foarte 
scăzute de substanţe organice volatile. Reciclabil ca material inert la sfârşitul vieţii.

Preparare
≈ 0,1 – 0,2 kg/m2

Keragrip Eco
Promotor de aderenţă certificat, eco-compatibil pe bază de apă pentru suporturi absorbante 
compacte şi neabsorbante, ideal în GreenBuilding. Monocomponent, fără solvenţi şi cu emisii foarte 
scăzute de substanţe organice volatile. Respectă mediul şi sănătatea operatorilor.

OPŢIONAL: NIVELARE SUBSTRAT

CT C30-F7 - EN 13813

Consum
vezi tabelul de la pag. 34-35

Fugabella® Eco Porcelana 0-5
Chit mineral certificat, eco-compatibil bacteriostatic şi fungistatic natural stabilizat cu var natural 
pur NHL 5 pentru rosturi 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.

CHITUIRE

CG2 WA - ISO 13007-3

Consum
Gri (raport de amestec 32%) ≈ 1,25 kg/m2
Alb (raport de amestec 33%) ≈ 1,25 kg/m2  

pe mm grosime

Bioflex®
Adeziv mineral, eco-compatibil, cu conținut foarte redus de aditivi chimici, pentru lipirea de înaltă 
performanță, alunecare verticală nulă și timp deschis îndelungat pentru gresie porțelanată, ceramică 
și piatră naturală.

APLICARE CERAMICĂ

C2 TE - EN 12004

Ghid pentru aplicarea pardoselilor şi a acoperirilor
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APLICARE CERAMICĂ ÎN 
SPAŢII UMEDE ŞI DUŞURI PE  
SUPORTURI, PE BAZĂ DE CIMENT

• Garantarea protecţiei spaţiilor adiacente împotriva apei

• Adecvat pentru renovări

• Stabilitate chimică ridicată

• Sistem cu emisii foarte scăzute de substanţe organice volatile, 
îmbunătăţeşte calitatea aerului şi protejează sănătatea muncitorilor

1

2

4

3

5

6

7

8

A doua mână - Consum  
≈ 0,75 kg/m2

Nanodefense® Eco
Impermeabilizant organic mineral certificat, eco-compatibil pe bază de apă pentru suporturi absorbante 
în spaţii umede, ideal în GreenBuilding. Monocomponent cu emisii foarte scăzute de substanţe organice 
volatile. Respectă mediul şi sănătatea operatorilor.

Impermeabilizare rosturi Aquastop 120
Rost flexibil, impermeabil, din NBR pentru rosturi perimetrale și de fracționare în sistemele 
impermeabilizante. Înainte de aplicarea plăcilor ceramice, gresiei porțelanate și pietrei naturale. 
Aplicabil cu Nanodefense® Eco.

Prima mână - Consum  
≈ 0,75 kg/m2

Nanodefense® Eco
Impermeabilizant organic mineral certificat, eco-compatibil pe bază de apă pentru suporturi 
absorbante în spaţii umede, ideal în GreenBuilding. Monocomponent cu emisii foarte scăzute de 
substanţe organice volatile. Respectă mediul şi sănătatea operatorilor.

5

4

3

 5

®

 5

®

Consum
vezi tabelul de la pag. 34-35

Fugabella® Eco Silicone
Sigilant organic eco-compatibil siliconic acetic anti-mucegai cu elasticitate ridicată pentru rosturi de 
dilatare–deformare, ideal în GreenBuilding. Fără solvenţi, respectă mediul şi sănătatea operatorilor.

8

 4

®

Consum
vezi tabelul de la pag. 34-35

Fugalite® Bio
Răşină pe bază de apă, hipoalergenică, pentru rostuirea impermeabilă şi anti-pată cu efect mătase a 
gresiei porţelanate, pietrei naturale şi mozaicului de sticlă.

7

Realizare şapă
≈ 16 – 18 kg/m2 pe cm grosime

Keracem® Eco Pronto
Şapă gata de folosire, minerală, certificată, eco-compatibilă, cu priză normală şi uscare rapidă 
pentru aplicare cu adezivi, ideală în GreenBuilding. Cu emisii reduse de CO₂ şi emisii foarte scăzute 
de substanţe organice volatile, conţine materii prime reciclate. Reciclabil ca material inert la sfârşitul 
vieţii.

1

 5

®

Nivelare
≈ 1,7 kg/m2 pe mm grosime

Keratech® Eco HP3
Produs de autonivelare mineral certificat, eco-compatibil rapid pentru rectificări de mare rezistență 
cu finisaj neted a suporturilor neregulate, ideal în GreenBuilding. Emisii reduse de CO₂ şi emisii foarte 
scăzute de substanţe organice volatile. Reciclabil ca material inert la sfârşitul vieţii.

2

 4

®

Consum
Gri (raport de amestec 32%) ≈ 1,25 kg/m2
Alb (raport de amestec 33%) ≈ 1,25 kg/m2  

pe mm grosime

Bioflex®
Adeziv mineral, eco-compatibil, cu conținut foarte redus de aditivi chimici, pentru lipirea de înaltă 
performanță, alunecare verticală nulă și timp deschis îndelungat pentru gresie porțelanată, ceramică 
și piatră naturală.

6

 4

®

 3

®

C5

14



A doua mână - Consum  
≈ 0,75 kg/m2

Nanodefense® Eco
Impermeabilizant organic mineral certificat, eco-compatibil pe bază de apă pentru suporturi absorbante 
în spaţii umede, ideal în GreenBuilding. Monocomponent cu emisii foarte scăzute de substanţe organice 
volatile. Respectă mediul şi sănătatea operatorilor.

Impermeabilizare rosturi Aquastop 120
Rost flexibil, impermeabil, din NBR pentru rosturi perimetrale și de fracționare în sistemele 
impermeabilizante. Înainte de aplicarea plăcilor ceramice, gresiei porțelanate și pietrei naturale. 
Aplicabil cu Nanodefense® Eco.

Prima mână - Consum  
≈ 0,75 kg/m2

Nanodefense® Eco
Impermeabilizant organic mineral certificat, eco-compatibil pe bază de apă pentru suporturi 
absorbante în spaţii umede, ideal în GreenBuilding. Monocomponent cu emisii foarte scăzute de 
substanţe organice volatile. Respectă mediul şi sănătatea operatorilor.

IMPERMEABILIZARE

Consum
vezi tabelul de la pag. 34-35

Fugabella® Eco Silicone
Sigilant organic eco-compatibil siliconic acetic anti-mucegai cu elasticitate ridicată pentru rosturi de 
dilatare–deformare, ideal în GreenBuilding. Fără solvenţi, respectă mediul şi sănătatea operatorilor.

ROSTURI DE DILATARE

Consum
vezi tabelul de la pag. 34-35

Fugalite® Bio
Răşină pe bază de apă, hipoalergenică, pentru rostuirea impermeabilă şi anti-pată cu efect mătase a 
gresiei porţelanate, pietrei naturale şi mozaicului de sticlă.

CHITUIRE

Realizare şapă
≈ 16 – 18 kg/m2 pe cm grosime

Keracem® Eco Pronto
Şapă gata de folosire, minerală, certificată, eco-compatibilă, cu priză normală şi uscare rapidă 
pentru aplicare cu adezivi, ideală în GreenBuilding. Cu emisii reduse de CO₂ şi emisii foarte scăzute 
de substanţe organice volatile, conţine materii prime reciclate. Reciclabil ca material inert la sfârşitul 
vieţii.

CT C30-F6 - EN 13813

SUBSTRAT

Nivelare
≈ 1,7 kg/m2 pe mm grosime

Keratech® Eco HP3
Produs de autonivelare mineral certificat, eco-compatibil rapid pentru rectificări de mare rezistență 
cu finisaj neted a suporturilor neregulate, ideal în GreenBuilding. Emisii reduse de CO₂ şi emisii foarte 
scăzute de substanţe organice volatile. Reciclabil ca material inert la sfârşitul vieţii.

NIVELARE

CT C30-F7 - EN 13813

Consum
Gri (raport de amestec 32%) ≈ 1,25 kg/m2
Alb (raport de amestec 33%) ≈ 1,25 kg/m2  

pe mm grosime

Bioflex®
Adeziv mineral, eco-compatibil, cu conținut foarte redus de aditivi chimici, pentru lipirea de înaltă 
performanță, alunecare verticală nulă și timp deschis îndelungat pentru gresie porțelanată, ceramică 
și piatră naturală.

APLICARE CERAMICĂ

C2 TE - EN 12004

Ghid pentru aplicarea pardoselilor şi a acoperirilor
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APLICARE CERAMICĂ  
PE TERASE ŞI BALCOANE

3

• Garantarea unei aplicări sigure în condiţii  
termo-higrometrice dificile

• Asigură protejarea structurii de dedesubt

• Garantarea unei rezistenţe optime la variaţiile termice

• Hidrofobicitate totală

• Permite timpi rapizi de realizare

• Sistem cu emisii foarte scăzute de substanţe organice 
volatile, îmbunătăţeşte calitatea aerului şi protejează 
sănătatea muncitorilor

1

4 2

5

6

7

8

Realizare şapă
≈ 2 – 2,5 kg/m2 pe cm grosime

Keracem® Eco
Liant hidraulic mineral certificat, eco-compatibil cu priză normală şi uscare rapidă pentru şape şi plăci 
radiante de mare rezistenţă, ideal în GreenBuilding. Cu emisii foarte scăzute de substanţe organice 
volatile. Reciclabil ca material inert la sfârşitul vieţii.

1

 2

®

Consum
vezi tabelul de la pag. 34-35

Fugabella® Eco Silicone
Sigilant organic eco-compatibil siliconic acetic anti-mucegai cu elasticitate ridicată pentru rosturi de 
dilatare–deformare, ideal în GreenBuilding. Fără solvenţi, respectă mediul şi sănătatea operatorilor.

8

 4

®

Consum
Gri (raport de amestec 28%) ≈ 1,20 kg/m2

Alb (raport de amestec 33,6%) ≈ 1,25 kg/m2 

pe mm grosime

Bioflex® S1
Adeziv mineral deformabil, cu conținut foarte ridicat de aditivi naturali, pentru lipirea de înaltă 
performanță, alunecare verticală nulă și timp deschis extins pentru gresie porțelanată, ceramică și 
piatră naturală. Eco-compatibil.

6
4®
gri

5®
alb

Consum
vezi tabelul de la pag. 34-35

Fugabella® Eco Porcelana 0-5
Chit mineral certificat, eco-compatibil bacteriostatic şi fungistatic natural stabilizat cu var natural 
pur NHL 5 pentru rosturi 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.

7

A doua mână - Consum
≈ 1,15 kg/m2 pe mm de grosime

Aquastop Nanoflex®
Membrană minerală, transpirantă, antialcalină şi rezistentă la clor, certificată, eco-compatibilă 
pentru impermeabilizarea flexibilă, de mare aderenţă şi durabilitate a substraturilor înainte de 
aplicarea cu adezivi, ideală în GreenBuilding. Monocomponent, cu emisii reduse de CO₂ şi emisii 
foarte scăzute de substanţe organice volatile, reciclabil ca material inert la sfârşitul vieţii.

Armatură Aquastop AR1
Plasă specială de armare din fibră de sticlă rezistentă la agenţi alcalini, specifică pentru întărirea 
membranei eco-compatibile Aquastop Nanoflex®.

Impermeabilizare rosturi Aquastop 100
Bandă impermeabilă elastică din polietilenă acoperită pe ambele părţi cu polipropilenă neţesută cu 
aderenţă ridicată pentru rosturi perimetrale şi de fracţionare-dilatare în sistemul AquaExpert 2 şi 
pentru sigilarea rosturilor perimetrale şi dintre membrane adiacente în sistemul AquaExpert 3.

Prima mână - Consum
≈ 1,15 kg/m2 pe mm de grosime

Aquastop Nanoflex®
Membrană minerală, transpirantă, antialcalină şi rezistentă la clor, certificată, eco-compatibilă 
pentru impermeabilizarea flexibilă, de mare aderenţă şi durabilitate a substraturilor înainte de 
aplicarea cu adezivi, ideală în GreenBuilding. Monocomponent, cu emisii reduse de CO₂ şi emisii 
foarte scăzute de substanţe organice volatile, reciclabil ca material inert la sfârşitul vieţii.

5
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®
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®
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®
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Realizare şapă
≈ 2 – 2,5 kg/m2 pe cm grosime

Keracem® Eco
Liant hidraulic mineral certificat, eco-compatibil cu priză normală şi uscare rapidă pentru şape şi plăci 
radiante de mare rezistenţă, ideal în GreenBuilding. Cu emisii foarte scăzute de substanţe organice 
volatile. Reciclabil ca material inert la sfârşitul vieţii.

SUBSTRAT

Consum
vezi tabelul de la pag. 34-35

Fugabella® Eco Silicone
Sigilant organic eco-compatibil siliconic acetic anti-mucegai cu elasticitate ridicată pentru rosturi de 
dilatare–deformare, ideal în GreenBuilding. Fără solvenţi, respectă mediul şi sănătatea operatorilor.

ROSTURI DE DILATARE

Consum
Gri (raport de amestec 28%) ≈ 1,20 kg/m2

Alb (raport de amestec 33,6%) ≈ 1,25 kg/m2 

pe mm grosime

Bioflex® S1
Adeziv mineral deformabil, cu conținut foarte ridicat de aditivi naturali, pentru lipirea de înaltă 
performanță, alunecare verticală nulă și timp deschis extins pentru gresie porțelanată, ceramică și 
piatră naturală. Eco-compatibil.

APLICARE CERAMICĂ

C2 TE S1 - EN 12004

Consum
vezi tabelul de la pag. 34-35

Fugabella® Eco Porcelana 0-5
Chit mineral certificat, eco-compatibil bacteriostatic şi fungistatic natural stabilizat cu var natural 
pur NHL 5 pentru rosturi 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.

CHITUIRE

CG2 WA - ISO 13007-3

A doua mână - Consum
≈ 1,15 kg/m2 pe mm de grosime

Aquastop Nanoflex®
Membrană minerală, transpirantă, antialcalină şi rezistentă la clor, certificată, eco-compatibilă 
pentru impermeabilizarea flexibilă, de mare aderenţă şi durabilitate a substraturilor înainte de 
aplicarea cu adezivi, ideală în GreenBuilding. Monocomponent, cu emisii reduse de CO₂ şi emisii 
foarte scăzute de substanţe organice volatile, reciclabil ca material inert la sfârşitul vieţii.

Armatură Aquastop AR1
Plasă specială de armare din fibră de sticlă rezistentă la agenţi alcalini, specifică pentru întărirea 
membranei eco-compatibile Aquastop Nanoflex®.

Impermeabilizare rosturi Aquastop 100
Bandă impermeabilă elastică din polietilenă acoperită pe ambele părţi cu polipropilenă neţesută cu 
aderenţă ridicată pentru rosturi perimetrale şi de fracţionare-dilatare în sistemul AquaExpert 2 şi 
pentru sigilarea rosturilor perimetrale şi dintre membrane adiacente în sistemul AquaExpert 3.

Prima mână - Consum
≈ 1,15 kg/m2 pe mm de grosime

Aquastop Nanoflex®
Membrană minerală, transpirantă, antialcalină şi rezistentă la clor, certificată, eco-compatibilă 
pentru impermeabilizarea flexibilă, de mare aderenţă şi durabilitate a substraturilor înainte de 
aplicarea cu adezivi, ideală în GreenBuilding. Monocomponent, cu emisii reduse de CO₂ şi emisii 
foarte scăzute de substanţe organice volatile, reciclabil ca material inert la sfârşitul vieţii.

IMPERMEABILIZARE

CM O1P - EN 14891

CM O1P - EN 14891

Ghid pentru aplicarea pardoselilor şi a acoperirilor
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APLICARE CERAMICĂ 
ÎN PIȘCINĂ

1

2

• Garantarea unui sistem aplicat în imersie continuă

• Insensibil la apele agresive

• Sporeşte igiena lucrărilor

• Sistem cu emisii foarte scăzute de substanţe organice volatile, 
îmbunătăţeşte calitatea aerului şi protejează sănătatea muncitorilor

3

5

4

67

8

Realizaţi scafe de racord între pereţi, între perete şi pardoseală şi în toate colţurile.

Consum
vezi tabelul de la pag. 34-35

Fugalite® Bio
Răşină pe bază de apă, hipoalergenică, pentru rostuirea impermeabilă şi anti-pată cu efect mătase a 
gresiei porţelanate, pietrei naturale şi mozaicului de sticlă.

8

 3

®

Consum
Gri (raport de amestec 28%) ≈ 1,20 kg/m2

Alb (raport de amestec 33,6%) ≈ 1,25 kg/m2 

pe mm grosime

Bioflex® S1
Adeziv mineral deformabil, cu conținut foarte ridicat de aditivi naturali, pentru lipirea de înaltă 
performanță, alunecare verticală nulă și timp deschis extins pentru gresie porțelanată, ceramică și 
piatră naturală. Eco-compatibil.

7
4®
gri

5®
alb

Nivelare  
≈ 1,5 kg/m2 pe mm grosime

Keralevel® Eco
Nivelant mineral certificat, eco-compatibil tixotropic cu priză normală pentru rectificarea de mare 
rezistenţă şi lucrabilitate prelungită, a suporturilor neregulate, ideal în GreenBuilding. Cu emisii 
foarte scăzute de substanţe organice volatile, reciclabil ca material inert la sfârşitul vieţii.

1

 2

®

A doua mână - Consum
≈ 1,15 kg/m2 pe mm de grosime

Aquastop Nanoflex®
Membrană minerală, transpirantă, antialcalină şi rezistentă la clor, certificată, eco-compatibilă 
pentru impermeabilizarea flexibilă, de mare aderenţă şi durabilitate a substraturilor înainte de 
aplicarea cu adezivi, ideală în GreenBuilding. Monocomponent, cu emisii reduse de CO₂ şi emisii 
foarte scăzute de substanţe organice volatile, reciclabil ca material inert la sfârşitul vieţii.

Armatură Aquastop AR1
Plasă specială de armare din fibră de sticlă rezistentă la agenţi alcalini, specifică pentru întărirea 
membranei eco-compatibile Aquastop Nanoflex®.

Impermeabilizare rosturi Aquastop 120
Rost flexibil, impermeabil, din NBR pentru rosturi perimetrale și de fracționare în sistemele 
impermeabilizante. Înainte de aplicarea plăcilor ceramice, gresiei porțelanate și pietrei naturale. 
Aplicabil cu Nanodefense® Eco.

Prima mână - Consum
≈ 1,15 kg/m2 pe mm de grosime

Aquastop Nanoflex®
Membrană minerală, transpirantă, antialcalină şi rezistentă la clor, certificată, eco-compatibilă 
pentru impermeabilizarea flexibilă, de mare aderenţă şi durabilitate a substraturilor înainte de 
aplicarea cu adezivi, ideală în GreenBuilding. Monocomponent, cu emisii reduse de CO₂ şi emisii 
foarte scăzute de substanţe organice volatile, reciclabil ca material inert la sfârşitul vieţii.

≈ 10 m (rost 5x5 mm)  
cu 1 cartuş (290 ml)

Aquastop Nanosil
Sigilant rigid, organic, eco-compatibil, silanic, neutru, pentru etanşarea impermeabilă a instalaţiilor 
hidraulice-electrice, a corpurilor de trecere şi a elementelor de construcţie din piscine, ideal în 
GreenBuilding.
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 3

®

C7
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Realizaţi scafe de racord între pereţi, între perete şi pardoseală şi în toate colţurile.

PREGĂTIREA SUPORTULUI

Consum
vezi tabelul de la pag. 34-35

Fugalite® Bio
Răşină pe bază de apă, hipoalergenică, pentru rostuirea impermeabilă şi anti-pată cu efect mătase a 
gresiei porţelanate, pietrei naturale şi mozaicului de sticlă.

CHITUIRE

Consum
Gri (raport de amestec 28%) ≈ 1,20 kg/m2

Alb (raport de amestec 33,6%) ≈ 1,25 kg/m2 

pe mm grosime

Bioflex® S1
Adeziv mineral deformabil, cu conținut foarte ridicat de aditivi naturali, pentru lipirea de înaltă 
performanță, alunecare verticală nulă și timp deschis extins pentru gresie porțelanată, ceramică și 
piatră naturală. Eco-compatibil.

APLICARE CERAMICĂ

C2 TE S1 - EN 12004

Nivelare  
≈ 1,5 kg/m2 pe mm grosime

Keralevel® Eco
Nivelant mineral certificat, eco-compatibil tixotropic cu priză normală pentru rectificarea de mare 
rezistenţă şi lucrabilitate prelungită, a suporturilor neregulate, ideal în GreenBuilding. Cu emisii 
foarte scăzute de substanţe organice volatile, reciclabil ca material inert la sfârşitul vieţii.

CT C25-F6 - EN 13813

NIVELARE PE PERETE

A doua mână - Consum
≈ 1,15 kg/m2 pe mm de grosime

Aquastop Nanoflex®
Membrană minerală, transpirantă, antialcalină şi rezistentă la clor, certificată, eco-compatibilă 
pentru impermeabilizarea flexibilă, de mare aderenţă şi durabilitate a substraturilor înainte de 
aplicarea cu adezivi, ideală în GreenBuilding. Monocomponent, cu emisii reduse de CO₂ şi emisii 
foarte scăzute de substanţe organice volatile, reciclabil ca material inert la sfârşitul vieţii.

Armatură Aquastop AR1
Plasă specială de armare din fibră de sticlă rezistentă la agenţi alcalini, specifică pentru întărirea 
membranei eco-compatibile Aquastop Nanoflex®.

Impermeabilizare rosturi Aquastop 120
Rost flexibil, impermeabil, din NBR pentru rosturi perimetrale și de fracționare în sistemele 
impermeabilizante. Înainte de aplicarea plăcilor ceramice, gresiei porțelanate și pietrei naturale. 
Aplicabil cu Nanodefense® Eco.

Prima mână - Consum
≈ 1,15 kg/m2 pe mm de grosime

Aquastop Nanoflex®
Membrană minerală, transpirantă, antialcalină şi rezistentă la clor, certificată, eco-compatibilă 
pentru impermeabilizarea flexibilă, de mare aderenţă şi durabilitate a substraturilor înainte de 
aplicarea cu adezivi, ideală în GreenBuilding. Monocomponent, cu emisii reduse de CO₂ şi emisii 
foarte scăzute de substanţe organice volatile, reciclabil ca material inert la sfârşitul vieţii.

≈ 10 m (rost 5x5 mm)  
cu 1 cartuş (290 ml)

Aquastop Nanosil
Sigilant rigid, organic, eco-compatibil, silanic, neutru, pentru etanşarea impermeabilă a instalaţiilor 
hidraulice-electrice, a corpurilor de trecere şi a elementelor de construcţie din piscine, ideal în 
GreenBuilding.

IMPERMEABILIZARE

CM O1P - EN 14891

CM O1P - EN 14891

Ghid pentru aplicarea pardoselilor şi a acoperirilor
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Consum
vezi tabelul de la pag. 34-35

Fugabella® Eco AM
Sigilant organic eco-compatibil siliconic neutru anti-mucegai cu elasticitate ridicată pentru rosturi de 
dilatare–deformare, ideal în GreenBuilding. Fără solvenţi, respectă mediul şi sănătatea operatorilor.

5

 3

®

APLICARE CERAMICĂ 
PE FAŢADĂ 

• Garantarea unei aplicări sigure în condiţii termo-higrometrice 
dificile

• Garantarea unei rezistenţe optime la variaţiile termice

• Sistem cu emisii foarte scăzute de substanţe organice volatile, 
îmbunătăţeşte calitatea aerului şi protejează sănătatea 
muncitorilor

Nivelare  
≈ 1,5 kg/m2 pe mm grosime

Keralevel® Eco
Nivelant mineral certificat, eco-compatibil tixotropic cu priză normală pentru rectificarea de mare 
rezistenţă şi lucrabilitate prelungită, a suporturilor neregulate, ideal în GreenBuilding. Cu emisii 
foarte scăzute de substanţe organice volatile, reciclabil ca material inert la sfârşitul vieţii.

2

 2

®

Verificaţi rezistenţele suportului. În cazul betonului, eliminaţi toate urmele de uleiuri de decofrare, dacă există.
În cazul tencuielilor pe bază de ciment, asiguraţi-vă că aderenţa la suport şi coeziunea internă prezintă valori ≥ 1 N/mm2.

1

Consum
vezi tabelul de la pag. 34-35

Fugalite® Bio
Răşină pe bază de apă, hipoalergenică, pentru rostuirea impermeabilă şi anti-pată cu efect mătase a 
gresiei porţelanate, pietrei naturale şi mozaicului de sticlă.

4

 3

®

Consum
Gri (raport de amestec 32%) ≈ 1,25 kg/m2
Alb (raport de amestec 33%) ≈ 1,25 kg/m2  

pe mm grosime

Biogel® No Limits®
Gel-adeziv structural, flexibil, multiuz, pe bază de geo-liant exclusiv Kerakoll, pentru lipirea chiar 
şi în condiţii extreme a tuturor tipurilor de materiale, pe toate suporturile şi pentru orice utilizare. 
Eco-compatibil.

Consum
≈ 1,45 kg/m2 pe mm grosime

Biogel® Extreme®
Gel adeziv hibrid sigilant, ultradeformabil, ultraprelucrabil, testat pentru condiții și utilizări extreme. 
Eco-compatibil. Ideal în GreenBuilding.
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Consum
vezi tabelul de la pag. 34-35

Fugabella® Eco AM
Sigilant organic eco-compatibil siliconic neutru anti-mucegai cu elasticitate ridicată pentru rosturi de 
dilatare–deformare, ideal în GreenBuilding. Fără solvenţi, respectă mediul şi sănătatea operatorilor.

ROSTURI DE DILATARE

Nivelare  
≈ 1,5 kg/m2 pe mm grosime

Keralevel® Eco
Nivelant mineral certificat, eco-compatibil tixotropic cu priză normală pentru rectificarea de mare 
rezistenţă şi lucrabilitate prelungită, a suporturilor neregulate, ideal în GreenBuilding. Cu emisii 
foarte scăzute de substanţe organice volatile, reciclabil ca material inert la sfârşitul vieţii.

CT C25-F6 - EN 13813

NIVELARE PE PERETE

Verificaţi rezistenţele suportului. În cazul betonului, eliminaţi toate urmele de uleiuri de decofrare, dacă există.
În cazul tencuielilor pe bază de ciment, asiguraţi-vă că aderenţa la suport şi coeziunea internă prezintă valori ≥ 1 N/mm2.

PREGĂTIREA SUPORTULUI

Consum
vezi tabelul de la pag. 34-35

Fugalite® Bio
Răşină pe bază de apă, hipoalergenică, pentru rostuirea impermeabilă şi anti-pată cu efect mătase a 
gresiei porţelanate, pietrei naturale şi mozaicului de sticlă.

CHITUIRE

Consum
Gri (raport de amestec 32%) ≈ 1,25 kg/m2
Alb (raport de amestec 33%) ≈ 1,25 kg/m2  

pe mm grosime

Biogel® No Limits®
Gel-adeziv structural, flexibil, multiuz, pe bază de geo-liant exclusiv Kerakoll, pentru lipirea chiar 
şi în condiţii extreme a tuturor tipurilor de materiale, pe toate suporturile şi pentru orice utilizare. 
Eco-compatibil.

Consum
≈ 1,45 kg/m2 pe mm grosime

Biogel® Extreme®
Gel adeziv hibrid sigilant, ultradeformabil, ultraprelucrabil, testat pentru condiții și utilizări extreme. 
Eco-compatibil. Ideal în GreenBuilding.

APLICARE CERAMICĂ

C2 TE S1 - EN 12004

R2 - EN 12004

Ghid pentru aplicarea pardoselilor şi a acoperirilor
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APLICARE CERAMICĂ ÎN 
MEDII CU TRAFIC INTENS

1

2

3

• Garantarea unei aplicări sigure în mediile supuse unor 
solicitări puternice

• Asigură rezistenţe ridicate la sarcini statice şi dinamice

• Permite timpi rapizi de realizare

• Sistem cu emisii foarte scăzute de substanţe organice 
volatile, îmbunătăţeşte calitatea aerului şi protejează 
sănătatea muncitorilor

4

Consum
vezi tabelul de la pag. 34-35

Fugabella® Eco Porcelana 0-5
Chit mineral certificat, eco-compatibil bacteriostatic şi fungistatic natural stabilizat cu var natural 
pur NHL 5 pentru rosturi 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.

3

Realizare şapă
≈ 2 – 2,5 kg/m2 pe cm grosime

Keracem® Eco
Liant hidraulic mineral certificat, eco-compatibil cu priză normală şi uscare rapidă pentru şape şi plăci 
radiante de mare rezistenţă, ideal în GreenBuilding. Cu emisii foarte scăzute de substanţe organice 
volatile. Reciclabil ca material inert la sfârşitul vieţii.

1

Consum
Gri (raport de amestec 32%) ≈ 1,25 kg/m2
Alb (raport de amestec 33%) ≈ 1,25 kg/m2  

pe mm grosime

Bioflex®
Adeziv mineral, eco-compatibil, cu conținut foarte redus de aditivi chimici, pentru lipirea de înaltă 
performanță, alunecare verticală nulă și timp deschis îndelungat pentru gresie porțelanată, ceramică 
și piatră naturală.

Consum
≈ 3 m (rost 10x10 mm)  

cu 1 cartuş (310 ml)

Fugabella® Eco PU 40
Sigilant organic, eco-compatibil, poliuretanic, tixotropic, cu rezistenţă ridicată la abraziune, pentru 
rosturi de dilatare-deformare, ideal în GreenBuilding. Respectă mediul.

4
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Consum
vezi tabelul de la pag. 34-35

Fugabella® Eco Porcelana 0-5
Chit mineral certificat, eco-compatibil bacteriostatic şi fungistatic natural stabilizat cu var natural 
pur NHL 5 pentru rosturi 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.

CHITUIRE

Realizare şapă
≈ 2 – 2,5 kg/m2 pe cm grosime

Keracem® Eco
Liant hidraulic mineral certificat, eco-compatibil cu priză normală şi uscare rapidă pentru şape şi plăci 
radiante de mare rezistenţă, ideal în GreenBuilding. Cu emisii foarte scăzute de substanţe organice 
volatile. Reciclabil ca material inert la sfârşitul vieţii.

SUBSTRAT

Consum
Gri (raport de amestec 32%) ≈ 1,25 kg/m2
Alb (raport de amestec 33%) ≈ 1,25 kg/m2  

pe mm grosime

Bioflex®
Adeziv mineral, eco-compatibil, cu conținut foarte redus de aditivi chimici, pentru lipirea de înaltă 
performanță, alunecare verticală nulă și timp deschis îndelungat pentru gresie porțelanată, ceramică 
și piatră naturală.

Consum
≈ 3 m (rost 10x10 mm)  

cu 1 cartuş (310 ml)

Fugabella® Eco PU 40
Sigilant organic, eco-compatibil, poliuretanic, tixotropic, cu rezistenţă ridicată la abraziune, pentru 
rosturi de dilatare-deformare, ideal în GreenBuilding. Respectă mediul.

ROSTURI DE DILATARE

APLICARE CERAMICĂ

CG2 WA - ISO 13007-3

C2 TE - EN 12004

Ghid pentru aplicarea pardoselilor şi a acoperirilor
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APLICARE DE CERAMICA SUBȚIRE 
SI FORMAT MARE PE PARDOSELI

1

4

5

• Garantează o aplicare sigură a ceramicii de grosimi reduse

• Asigură rezistenţe ridicate la comprimare

• Adecvat pentru renovări

• Reduce timpii de intervenţie

• Sistem cu emisii foarte scăzute de substanţe organice volatile, 
îmbunătăţeşte calitatea aerului şi protejează sănătatea muncitorilor

6

3

Consum
vezi tabelul de la pag. 34-35

Fugabella® Eco Silicone
Sigilant organic eco-compatibil siliconic acetic anti-mucegai cu elasticitate ridicată pentru rosturi de 
dilatare–deformare, ideal în GreenBuilding. Fără solvenţi, respectă mediul şi sănătatea operatorilor.

6

 4

®

Consum
vezi tabelul de la pag. 34-35

Fugalite® Eco
Chit şi adeziv ceramizat certificat, eco-compatibil, cu fluiditate ridicată şi uşor de curăţat, 
bacteriostatic şi fungistatic, impermeabil şi anti-pată pentru rosturi între 0 şi 20 mm, cu rezistenţă 
chimico-mecanică ridicată, garantează continuitatea suprafeţelor ceramice, ideal în GreenBuilding. 
Cu emisii foarte scăzute de substanţe organice volatile.

5

 1

®

Consum
Gri (raport de amestec 32%) ≈ 1,25 kg/m2
Alb (raport de amestec 33%) ≈ 1,25 kg/m2  

pe mm grosime

Biogel® No Limits®
Gel-adeziv structural, flexibil, multiuz, pe bază de geo-liant exclusiv Kerakoll, pentru lipirea chiar 
şi în condiţii extreme a tuturor tipurilor de materiale, pe toate suporturile şi pentru orice utilizare. 
Eco-compatibil.

4

 5

®

Nivelare
≈ 1,6 kg/m2 pe mm grosime

Keratech® Eco R10
Autonivelant mineral certificat, eco-compatibil ultrarapid pentru rectificarea de mare rezistenţă şi 
finisaj neted a suporturilor neregulate, ideal în GreenBuilding. Emisii reduse de CO₂ şi emisii foarte 
scăzute de substanţe organice volatile, reciclabil ca material inert la sfârşitul vieţii.

3

 4

®

Realizare şapă
≈ 2 – 2,5 kg/m2 pe cm grosime

Keracem® Eco
Liant hidraulic mineral certificat, eco-compatibil cu priză normală şi uscare rapidă pentru şape şi plăci 
radiante de mare rezistenţă, ideal în GreenBuilding. Cu emisii foarte scăzute de substanţe organice 
volatile. Reciclabil ca material inert la sfârşitul vieţii.

1

 2

®

Consum
≈ 0,15 – 0,25 kg/m2

Primer A Eco
Izolant de suprafaţă certificat, eco-compatibil pe bază de apă pentru suporturi absorbante uscate 
pe bază minerală, ciment, gips sau anhidrit, ideal în GreenBuilding. Monocomponent, fără solvenţi 
şi cu emisii foarte scăzute de substanţe organice volatile. Respectă mediul şi sănătatea operatorilor.

2

 5

®

2
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Consum
vezi tabelul de la pag. 34-35

Fugabella® Eco Silicone
Sigilant organic eco-compatibil siliconic acetic anti-mucegai cu elasticitate ridicată pentru rosturi de 
dilatare–deformare, ideal în GreenBuilding. Fără solvenţi, respectă mediul şi sănătatea operatorilor.

ROSTURI DE DILATARE

Consum
vezi tabelul de la pag. 34-35

Fugalite® Eco
Chit şi adeziv ceramizat certificat, eco-compatibil, cu fluiditate ridicată şi uşor de curăţat, 
bacteriostatic şi fungistatic, impermeabil şi anti-pată pentru rosturi între 0 şi 20 mm, cu rezistenţă 
chimico-mecanică ridicată, garantează continuitatea suprafeţelor ceramice, ideal în GreenBuilding. 
Cu emisii foarte scăzute de substanţe organice volatile.

CHITUIRE

Consum
Gri (raport de amestec 32%) ≈ 1,25 kg/m2
Alb (raport de amestec 33%) ≈ 1,25 kg/m2  

pe mm grosime

Biogel® No Limits®
Gel-adeziv structural, flexibil, multiuz, pe bază de geo-liant exclusiv Kerakoll, pentru lipirea chiar 
şi în condiţii extreme a tuturor tipurilor de materiale, pe toate suporturile şi pentru orice utilizare. 
Eco-compatibil.

APLICARE CERAMICĂ

C2 TE S1 - EN 12004

Nivelare
≈ 1,6 kg/m2 pe mm grosime

Keratech® Eco R10
Autonivelant mineral certificat, eco-compatibil ultrarapid pentru rectificarea de mare rezistenţă şi 
finisaj neted a suporturilor neregulate, ideal în GreenBuilding. Emisii reduse de CO₂ şi emisii foarte 
scăzute de substanţe organice volatile, reciclabil ca material inert la sfârşitul vieţii.

NIVELARE

CT C30-F6 - EN 13813

Realizare şapă
≈ 2 – 2,5 kg/m2 pe cm grosime

Keracem® Eco
Liant hidraulic mineral certificat, eco-compatibil cu priză normală şi uscare rapidă pentru şape şi plăci 
radiante de mare rezistenţă, ideal în GreenBuilding. Cu emisii foarte scăzute de substanţe organice 
volatile. Reciclabil ca material inert la sfârşitul vieţii.

SUBSTRAT

Consum
≈ 0,15 – 0,25 kg/m2

Primer A Eco
Izolant de suprafaţă certificat, eco-compatibil pe bază de apă pentru suporturi absorbante uscate 
pe bază minerală, ciment, gips sau anhidrit, ideal în GreenBuilding. Monocomponent, fără solvenţi 
şi cu emisii foarte scăzute de substanţe organice volatile. Respectă mediul şi sănătatea operatorilor.

IZOLAŢIE

Ghid pentru aplicarea pardoselilor şi a acoperirilor
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Suporturile netede şi neabsorbante, compacte şi bine ancorate trebuie să fie pregătite prin curăţare chimică cu produse specifice pentru tipul de 
murdărie prezent. Dacă este imposibilă efectuarea curăţării chimice, procedaţi la o abraziune mecanică corespunzătoare.

SUBSTRAT EXISTENT1

EcoSound 24
Strat rezilient din cauciuc şi plută regenerate, cu proprietăţi elastice şi de amortizare, pentru 
reducerea zgomotelor produse prin păşire, cu emisii foarte scăzute de substanţe organice volatile.

IZOLARE FONICĂ3

ÎMBINAREA MEMBRANELOR

EcoSound Nastro
Bandă adezivă de amortizare din butil, cu aderenţă ridicată, înălţime 40 mm, cu înveliş din polipropilenă neţesută rezistentă la agenţii alcalini, 
pentru etanşarea rosturilor dintre membranele adiacente în sistemele SoundExpert. Cu emisii foarte scăzute de substanţe organice volatile.

4

ROST PERIMETRAL

Tapetex SIim
Bandă adezivă, comprimabilă, din polietilenă expandată, cu celule închise, pentru rosturi perimetrale şi de desolidarizare, cu grosime redusă. 
Cu emisii foarte scăzute de substanţe organice volatile.

5

1 2

4
5

7

8

3

6

Consum
vezi tabelul de la pag. 34-35

Fugabella® Eco Silicone
Sigilant organic eco-compatibil siliconic acetic anti-mucegai cu elasticitate ridicată pentru rosturi de 
dilatare–deformare, ideal în GreenBuilding. Fără solvenţi, respectă mediul şi sănătatea operatorilor.

ROSTURI DE DILATARE8

 4

®

Consum
vezi tabelul de la pag. 34-35

Fugalite® Bio
Răşină pe bază de apă, hipoalergenică, pentru rostuirea impermeabilă şi anti-pată cu efect mătase a 
gresiei porţelanate, pietrei naturale şi mozaicului de sticlă.

CHITUIRE7

Consum
Gri (raport de amestec 28%) ≈ 1,20 kg/m2

Alb (raport de amestec 33,6%) ≈ 1,25 kg/m2 

pe mm grosime

Bioflex® S1
Adeziv mineral deformabil, cu conținut foarte ridicat de aditivi naturali, pentru lipirea de înaltă 
performanță, alunecare verticală nulă și timp deschis extins pentru gresie porțelanată, ceramică și 
piatră naturală. Eco-compatibil.

APLICARE CERAMICĂ6

Consum
Gri (raport de amestec 32%) ≈ 1,25 kg/m2
Alb (raport de amestec 33%) ≈ 1,25 kg/m2  

pe mm grosime

Bioflex®
Adeziv mineral, eco-compatibil, cu conținut foarte redus de aditivi chimici, pentru lipirea de înaltă 
performanță, alunecare verticală nulă și timp deschis îndelungat pentru gresie porțelanată, ceramică 
și piatră naturală.

APLICARE ECOSOUND 242

 4

®

 3

®

• Reduce zgomotele produse prin păşire pe planşeele din beton şi 
zidărie cu până la 24 dB

• Sporeşte confortul fonic datorită reducerii zgomotului la 
frecvenţe înalte

• Adecvată pentru aplicarea pe pardoseli încălzite

APLICARE CERAMICĂ CU SISTEM 
FONOIZOLANT ÎNCORPORAT

4®
gri

5®
alb

C12
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Suporturile netede şi neabsorbante, compacte şi bine ancorate trebuie să fie pregătite prin curăţare chimică cu produse specifice pentru tipul de 
murdărie prezent. Dacă este imposibilă efectuarea curăţării chimice, procedaţi la o abraziune mecanică corespunzătoare.

SUBSTRAT EXISTENT

EcoSound 24
Strat rezilient din cauciuc şi plută regenerate, cu proprietăţi elastice şi de amortizare, pentru 
reducerea zgomotelor produse prin păşire, cu emisii foarte scăzute de substanţe organice volatile.

IZOLARE FONICĂ

ÎMBINAREA MEMBRANELOR

EcoSound Nastro
Bandă adezivă de amortizare din butil, cu aderenţă ridicată, înălţime 40 mm, cu înveliş din polipropilenă neţesută rezistentă la agenţii alcalini, 
pentru etanşarea rosturilor dintre membranele adiacente în sistemele SoundExpert. Cu emisii foarte scăzute de substanţe organice volatile.

ROST PERIMETRAL

Tapetex SIim
Bandă adezivă, comprimabilă, din polietilenă expandată, cu celule închise, pentru rosturi perimetrale şi de desolidarizare, cu grosime redusă. 
Cu emisii foarte scăzute de substanţe organice volatile.

Consum
vezi tabelul de la pag. 34-35

Fugabella® Eco Silicone
Sigilant organic eco-compatibil siliconic acetic anti-mucegai cu elasticitate ridicată pentru rosturi de 
dilatare–deformare, ideal în GreenBuilding. Fără solvenţi, respectă mediul şi sănătatea operatorilor.

ROSTURI DE DILATARE

Consum
vezi tabelul de la pag. 34-35

Fugalite® Bio
Răşină pe bază de apă, hipoalergenică, pentru rostuirea impermeabilă şi anti-pată cu efect mătase a 
gresiei porţelanate, pietrei naturale şi mozaicului de sticlă.

CHITUIRE

Consum
Gri (raport de amestec 28%) ≈ 1,20 kg/m2

Alb (raport de amestec 33,6%) ≈ 1,25 kg/m2 

pe mm grosime

Bioflex® S1
Adeziv mineral deformabil, cu conținut foarte ridicat de aditivi naturali, pentru lipirea de înaltă 
performanță, alunecare verticală nulă și timp deschis extins pentru gresie porțelanată, ceramică și 
piatră naturală. Eco-compatibil.

APLICARE CERAMICĂ

Consum
Gri (raport de amestec 32%) ≈ 1,25 kg/m2
Alb (raport de amestec 33%) ≈ 1,25 kg/m2  

pe mm grosime

Bioflex®
Adeziv mineral, eco-compatibil, cu conținut foarte redus de aditivi chimici, pentru lipirea de înaltă 
performanță, alunecare verticală nulă și timp deschis îndelungat pentru gresie porțelanată, ceramică 
și piatră naturală.

APLICARE ECOSOUND 24

C2 TE S1 - EN 12004

C2 TE - EN 12004

Ghid pentru aplicarea pardoselilor şi a acoperirilor
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Eliminaţi complet părţile friabile, fără consistenţă sau imperfect ancorate. Suportul trebuie să fie stabil, nedeformabil şi fără crăpături şi să fi 
încheiat deja eventuala contracţie higrometrică de maturare.

SUBSTRAT EXISTENT1

1 2

6

4

5

7

3

Consum
vezi tabelul de la pag. 34-35

Fugabella® Eco Silicone
Sigilant organic eco-compatibil siliconic acetic anti-mucegai cu elasticitate ridicată pentru rosturi de 
dilatare–deformare, ideal în GreenBuilding. Fără solvenţi, respectă mediul şi sănătatea operatorilor.

ROSTURI DE DILATARE7

 4

®

Consum 
≈ 0,9 kg/m2 pe mm grosime

EcoSound Flex
Izolant fonic autonivelant mineral certificat, eco-compatibil, pentru izolarea fonică a pardoselilor 
din ceramică, piatră naturală şi materiale compozite din răşină sau ciment, ideal în GreenBuilding.  
Cu emisii foarte scăzute de substanţe organice volatile.

IZOLANT FONIC AUTONIVELANT4

 3

®

Consum
Gri (raport de amestec 32%) ≈ 1,25 kg/m2
Alb (raport de amestec 33%) ≈ 1,25 kg/m2  

pe mm grosime

Bioflex®
Adeziv mineral, eco-compatibil, cu conținut foarte redus de aditivi chimici, pentru lipirea de înaltă 
performanță, alunecare verticală nulă și timp deschis îndelungat pentru gresie porțelanată, ceramică 
și piatră naturală.

APLICARE CERAMICĂ5

 4

®

Consum 
 ≈ 0,15 – 0,25 kg/m2

Primer A Eco
Izolant de suprafaţă certificat, eco-compatibil pe bază de apă pentru suporturi absorbante uscate 
pe bază minerală, ciment, gips sau anhidrit, ideal în GreenBuilding. Monocomponent, fără solvenţi 
şi cu emisii foarte scăzute de substanţe organice volatile. Respectă mediul şi sănătatea operatorilor.

2

 5

®

ROST PERIMETRAL

Tapetex SIim
Bandă adezivă, comprimabilă, din polietilenă expandată, cu celule închise, pentru rosturi perimetrale şi de desolidarizare, cu grosime redusă. 
Cu emisii foarte scăzute de substanţe organice volatile.

3

Consum
vezi tabelul de la pag. 34-35

Fugalite® Bio Parquet
Rășină pe bază de apă pentru chituirea cu efect de lemn a parchetului ceramic. Fugalite® Bio 
Parquet este testat dermatologic, hipoalergenic. Este disponibil în 12 culori naturale. Garantează 
continuitatea estetică şi funcţională a parchetului ceramic.

 3

®

CHITUIRE6

• Reduce zgomotele produse prin păşire pe planşeele din beton şi 
zidărie cu până la 23 dB

• Sporeşte confortul fonic datorită reducerii zgomotului la 
frecvenţe înalte

• Permite realizarea rapidă a unui strat izolator continuu

APLICARE CERAMICĂ CU SISTEM 
FONOIZOLANT AUTONIVELANTC13
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Eliminaţi complet părţile friabile, fără consistenţă sau imperfect ancorate. Suportul trebuie să fie stabil, nedeformabil şi fără crăpături şi să fi 
încheiat deja eventuala contracţie higrometrică de maturare.

SUBSTRAT EXISTENT

Consum
vezi tabelul de la pag. 34-35

Fugabella® Eco Silicone
Sigilant organic eco-compatibil siliconic acetic anti-mucegai cu elasticitate ridicată pentru rosturi de 
dilatare–deformare, ideal în GreenBuilding. Fără solvenţi, respectă mediul şi sănătatea operatorilor.

ROSTURI DE DILATARE

Consum 
≈ 0,9 kg/m2 pe mm grosime

EcoSound Flex
Izolant fonic autonivelant mineral certificat, eco-compatibil, pentru izolarea fonică a pardoselilor 
din ceramică, piatră naturală şi materiale compozite din răşină sau ciment, ideal în GreenBuilding.  
Cu emisii foarte scăzute de substanţe organice volatile.

IZOLANT FONIC AUTONIVELANT

Consum
Gri (raport de amestec 32%) ≈ 1,25 kg/m2
Alb (raport de amestec 33%) ≈ 1,25 kg/m2  

pe mm grosime

Bioflex®
Adeziv mineral, eco-compatibil, cu conținut foarte redus de aditivi chimici, pentru lipirea de înaltă 
performanță, alunecare verticală nulă și timp deschis îndelungat pentru gresie porțelanată, ceramică 
și piatră naturală.

APLICARE CERAMICĂ

C2 TE - EN 12004

Consum 
 ≈ 0,15 – 0,25 kg/m2

Primer A Eco
Izolant de suprafaţă certificat, eco-compatibil pe bază de apă pentru suporturi absorbante uscate 
pe bază minerală, ciment, gips sau anhidrit, ideal în GreenBuilding. Monocomponent, fără solvenţi 
şi cu emisii foarte scăzute de substanţe organice volatile. Respectă mediul şi sănătatea operatorilor.

CONSOLIDARE

ROST PERIMETRAL

Tapetex SIim
Bandă adezivă, comprimabilă, din polietilenă expandată, cu celule închise, pentru rosturi perimetrale şi de desolidarizare, cu grosime redusă. 
Cu emisii foarte scăzute de substanţe organice volatile.

Consum
vezi tabelul de la pag. 34-35

Fugalite® Bio Parquet
Rășină pe bază de apă pentru chituirea cu efect de lemn a parchetului ceramic. Fugalite® Bio 
Parquet este testat dermatologic, hipoalergenic. Este disponibil în 12 culori naturale. Garantează 
continuitatea estetică şi funcţională a parchetului ceramic.

CHITUIRE

Ghid pentru aplicarea pardoselilor şi a acoperirilor
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APLICARE CERAMICĂ PE 
SUPRAFEŢE EXTERNE

• Impermeabilizează orice suprafaţă, veche sau nouă, umedă sau 
uscată, fisurată sau supusă mişcărilor dimensionale

• Compensează tensiunile de contracţie higrometrică şi de 
deformare termică

• Reduce timpii de lucru pe şantier: impermeabilizarea şi aplicarea 
acoperirii fără timpi de aşteptare, tranzitabil imediat

• Evită respectarea rosturilor din substrat

2

1

6

7

8

3

Straturi de suport: şape, pavele, pietre naturale existente ancorate pe substrat, beton maturat, panouri din fibrociment şi fibrogips ancorate pe 
substrat. Verificaţi performanţele mecanice şi integritatea suporturilor; verificaţi starea de curăţenie a suprafeţei.

1

54

Impermeabilizare rosturi Aquastop 120
Rost flexibil, impermeabil, din NBR pentru rosturi perimetrale și de fracționare în sistemele 
impermeabilizante. Înainte de aplicarea plăcilor ceramice, gresiei porțelanate și pietrei naturale. 
Aplicabil cu Nanodefense® Eco.

Consum  
≈ 0,8 kg/m2

Aquastop Fix
Sigilant mineral certificat, eco-compatibil pentru sigilarea impermeabilă de mare aderenţă, ideal în 
GreenBuilding. Monocomponent cu emisii foarte scăzute de substanţe organice volatile. Reciclabil ca 
material inert la sfârşitul vieţii.

23 m2 cu 1 rolă de 20 m Aquastop Green
Membrană impermeabilă anti-fractură, cu aderenţă ridicată, pentru balcoane, terase şi suprafeţe 
orizontale, înainte de aplicarea ceramicii şi a pietrei naturale; realizează impermeabilizarea chiar şi la 
suprapunerea, pe suporturi fisurate, maturate imperfect sau cu posibile tensiuni ale vaporilor din cauza 
umidităţii reziduale a suporturilor.

Consum
Gri (raport de amestec 32%) ≈ 1,25 kg/m2
Alb (raport de amestec 33%) ≈ 1,25 kg/m2  

pe mm grosime

Biogel® No Limits®
Gel-adeziv structural, flexibil, multiuz, pe bază de geo-liant exclusiv Kerakoll, pentru lipirea chiar 
şi în condiţii extreme a tuturor tipurilor de materiale, pe toate suporturile şi pentru orice utilizare.  
Eco-compatibil.
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®

Consum
Gri (raport de amestec 32%) ≈ 1,25 kg/m2
Alb (raport de amestec 33%) ≈ 1,25 kg/m2  

pe mm grosime

Biogel® No Limits®
Gel-adeziv structural, flexibil, multiuz, pe bază de geo-liant exclusiv Kerakoll, pentru lipirea chiar 
şi în condiţii extreme a tuturor tipurilor de materiale, pe toate suporturile şi pentru orice utilizare. 
Eco-compatibil.

6

 5

®

Consum
vezi tabelul de la pag. 34-35

Fugabella® Eco Silicone
Sigilant organic eco-compatibil siliconic acetic anti-mucegai cu elasticitate ridicată pentru rosturi de 
dilatare–deformare, ideal în GreenBuilding. Fără solvenţi, respectă mediul şi sănătatea operatorilor.

8

 4

®

Consum
vezi tabelul de la pag. 34-35

Fugalite® Bio
Răşină pe bază de apă, hipoalergenică, pentru rostuirea impermeabilă şi anti-pată cu efect mătase a 
gresiei porţelanate, pietrei naturale şi mozaicului de sticlă.

7

 3

®

C14
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Straturi de suport: şape, pavele, pietre naturale existente ancorate pe substrat, beton maturat, panouri din fibrociment şi fibrogips ancorate pe 
substrat. Verificaţi performanţele mecanice şi integritatea suporturilor; verificaţi starea de curăţenie a suprafeţei.

SUPORT

Impermeabilizare rosturi Aquastop 120
Rost flexibil, impermeabil, din NBR pentru rosturi perimetrale și de fracționare în sistemele 
impermeabilizante. Înainte de aplicarea plăcilor ceramice, gresiei porțelanate și pietrei naturale. 
Aplicabil cu Nanodefense® Eco.

Consum  
≈ 0,8 kg/m2

Aquastop Fix
Sigilant mineral certificat, eco-compatibil pentru sigilarea impermeabilă de mare aderenţă, ideal în 
GreenBuilding. Monocomponent cu emisii foarte scăzute de substanţe organice volatile. Reciclabil ca 
material inert la sfârşitul vieţii.

23 m2 cu 1 rolă de 20 m Aquastop Green
Membrană impermeabilă anti-fractură, cu aderenţă ridicată, pentru balcoane, terase şi suprafeţe 
orizontale, înainte de aplicarea ceramicii şi a pietrei naturale; realizează impermeabilizarea chiar şi la 
suprapunerea, pe suporturi fisurate, maturate imperfect sau cu posibile tensiuni ale vaporilor din cauza 
umidităţii reziduale a suporturilor.

Consum
Gri (raport de amestec 32%) ≈ 1,25 kg/m2
Alb (raport de amestec 33%) ≈ 1,25 kg/m2  

pe mm grosime

Biogel® No Limits®
Gel-adeziv structural, flexibil, multiuz, pe bază de geo-liant exclusiv Kerakoll, pentru lipirea chiar 
şi în condiţii extreme a tuturor tipurilor de materiale, pe toate suporturile şi pentru orice utilizare.  
Eco-compatibil.

IMPERMEABILIZARE

C2 TE S1 - EN 12004

Consum
Gri (raport de amestec 32%) ≈ 1,25 kg/m2
Alb (raport de amestec 33%) ≈ 1,25 kg/m2  

pe mm grosime

Biogel® No Limits®
Gel-adeziv structural, flexibil, multiuz, pe bază de geo-liant exclusiv Kerakoll, pentru lipirea chiar 
şi în condiţii extreme a tuturor tipurilor de materiale, pe toate suporturile şi pentru orice utilizare. 
Eco-compatibil.

APLICARE CERAMICĂ

C2 TE S1 - EN 12004

Consum
vezi tabelul de la pag. 34-35

Fugabella® Eco Silicone
Sigilant organic eco-compatibil siliconic acetic anti-mucegai cu elasticitate ridicată pentru rosturi de 
dilatare–deformare, ideal în GreenBuilding. Fără solvenţi, respectă mediul şi sănătatea operatorilor.

ROSTURI DE DILATARE

Consum
vezi tabelul de la pag. 34-35

Fugalite® Bio
Răşină pe bază de apă, hipoalergenică, pentru rostuirea impermeabilă şi anti-pată cu efect mătase a 
gresiei porţelanate, pietrei naturale şi mozaicului de sticlă.

CHITUIRE

Ghid pentru aplicarea pardoselilor şi a acoperirilor
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APLICARE CERAMICĂ PE SUPORTURI DIN 
BETON CU SISTEM DE ÎNCĂLZIRE ELECTRIC

4

5

6

• Garantarea unei aplicări sigure pe suporturi cu 
deformabilitate ridicată

• Garantarea unei distribuiri optime a căldurii

• Insensibil la modificările de temperatură

• Permite timpi rapizi de realizare

• Sistem cu emisii foarte scăzute de substanţe 
organice volatile, îmbunătăţeşte calitatea 
aerului şi protejează sănătatea muncitorilor

Consum
vezi tabelul de la pag. 34-35

Fugalite® Eco
Chit şi adeziv ceramizat certificat, eco-compatibil, cu fluiditate ridicată şi uşor de curăţat, 
bacteriostatic şi fungistatic, impermeabil şi anti-pată pentru rosturi între 0 şi 20 mm, cu rezistenţă 
chimico-mecanică ridicată, garantează continuitatea suprafeţelor ceramice, ideal în GreenBuilding. 
Cu emisii foarte scăzute de substanţe organice volatile.

5

Consum
Gri (raport de amestec 32%) ≈ 1,25 kg/m2
Alb (raport de amestec 33%) ≈ 1,25 kg/m2  

pe mm grosime

Biogel® No Limits®
Gel-adeziv structural, flexibil, multiuz, pe bază de geo-liant exclusiv Kerakoll, pentru lipirea chiar 
şi în condiţii extreme a tuturor tipurilor de materiale, pe toate suporturile şi pentru orice utilizare. 
Eco-compatibil.

Nivelare
≈ 1,7 kg/m2 pe mm grosime

Keratech® Eco HP3
Produs de autonivelare mineral certificat, eco-compatibil rapid pentru rectificări de mare rezistență 
cu finisaj neted a suporturilor neregulate, ideal în GreenBuilding. Emisii reduse de CO₂ şi emisii foarte 
scăzute de substanţe organice volatile. Reciclabil ca material inert la sfârşitul vieţii.
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Consum
vezi tabelul de la pag. 34-35

Fugabella® Eco Silicone
Sigilant organic eco-compatibil siliconic acetic anti-mucegai cu elasticitate ridicată pentru rosturi de 
dilatare–deformare, ideal în GreenBuilding. Fără solvenţi, respectă mediul şi sănătatea operatorilor.

6

 4

®

Instalaţie de încălzire
2

Consum
≈ 0,15 – 0,25 kg/m2

Primer A Eco
Izolant de suprafaţă certificat, eco-compatibil pe bază de apă pentru suporturi absorbante uscate 
pe bază minerală, ciment, gips sau anhidrit, ideal în GreenBuilding. Monocomponent, fără solvenţi 
şi cu emisii foarte scăzute de substanţe organice volatile. Respectă mediul şi sănătatea operatorilor.

1

 5

®

C17
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Consum
vezi tabelul de la pag. 34-35

Fugalite® Eco
Chit şi adeziv ceramizat certificat, eco-compatibil, cu fluiditate ridicată şi uşor de curăţat, 
bacteriostatic şi fungistatic, impermeabil şi anti-pată pentru rosturi între 0 şi 20 mm, cu rezistenţă 
chimico-mecanică ridicată, garantează continuitatea suprafeţelor ceramice, ideal în GreenBuilding. 
Cu emisii foarte scăzute de substanţe organice volatile.

CHITUIRE

Consum
Gri (raport de amestec 32%) ≈ 1,25 kg/m2
Alb (raport de amestec 33%) ≈ 1,25 kg/m2  

pe mm grosime

Biogel® No Limits®
Gel-adeziv structural, flexibil, multiuz, pe bază de geo-liant exclusiv Kerakoll, pentru lipirea chiar 
şi în condiţii extreme a tuturor tipurilor de materiale, pe toate suporturile şi pentru orice utilizare. 
Eco-compatibil.

Nivelare
≈ 1,7 kg/m2 pe mm grosime

Keratech® Eco HP3
Produs de autonivelare mineral certificat, eco-compatibil rapid pentru rectificări de mare rezistență 
cu finisaj neted a suporturilor neregulate, ideal în GreenBuilding. Emisii reduse de CO₂ şi emisii foarte 
scăzute de substanţe organice volatile. Reciclabil ca material inert la sfârşitul vieţii.

APLICARE CERAMICĂ

PRODUS DE AUTONIVELARE

C2 TE S1 - EN 12004

CT C30-F7 - EN 13813

Consum
vezi tabelul de la pag. 34-35

Fugabella® Eco Silicone
Sigilant organic eco-compatibil siliconic acetic anti-mucegai cu elasticitate ridicată pentru rosturi de 
dilatare–deformare, ideal în GreenBuilding. Fără solvenţi, respectă mediul şi sănătatea operatorilor.

ROSTURI DE DILATARE

Instalaţie de încălzire

SISTEM DE ÎNCĂLZIRE

Consum
≈ 0,15 – 0,25 kg/m2

Primer A Eco
Izolant de suprafaţă certificat, eco-compatibil pe bază de apă pentru suporturi absorbante uscate 
pe bază minerală, ciment, gips sau anhidrit, ideal în GreenBuilding. Monocomponent, fără solvenţi 
şi cu emisii foarte scăzute de substanţe organice volatile. Respectă mediul şi sănătatea operatorilor.

IZOLAŢIE

Ghid pentru aplicarea pardoselilor şi a acoperirilor
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Dosar culori şi Coduri Chituri şi Sigilanţi
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01 Alb l l l l l

02 Gri Luminos l l l l

03 Gri Perlă l l l l l l

04 Gri Fier l l l l l l

05 Antracit l l l l l l

06 Negru l l l l

07 Jasmine l l l l l

08 Bahama Bej l l l l l l

09 Caramel l l l

10 Teracotă l l l

11 Maro l l l

12 Nucă l l l l

De
sig

n C
oll

ec
tio

n

51 Silver l l l l

50 Pergamon l l l

46 Fildeş l l l l

45 Limestone l l l

52 Turturea l l l

44 Ciment Gri l l l

48 Moka l l l

Co
lor

s C
oll

ec
tio

n

38 Husky l l l

47 Mediterana l l l

15 Ocean l l l l

41 Eucalipt l l l

49 Muşchi l l l

20 Magnolie l l l

27 Sunset l l l

21 Roşu l l l

23 Galben l l l

Fu
ga

lit
e®
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o P

ar
qu

et

54 Larix l

55 Betula l

56 Acer l

57 Fraxinus l

58 Fagus l

59 Ulmus l

60 Quercus l

61 Castanea l

62 Milicia l

63 Afzelia l

64 Tectona l

65 Millettia l

Având în vedere caracterul eterogen al materialelor şi 
diferitele tonalităţi de culoare obţinute la imprimare, 
indicaţia culorii prezentă în tabelul din pagina alăturată are 
caracter pur orientativ.
Pentru informaţii suplimentare referitoare la durabilitatea 
culorilor, consultaţi fişa tehnică a produsului.
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Metri liniari de rost care se pot realiza cu un cartuş de FUGABELLA® ECO SILICONE

Adâncime Lăţime 6 mm 8 mm 10 mm 15 mm 20 mm

5 mm ≈ 10,4 m ≈ 8 m ≈ 6,2 m – –

7 mm – ≈ 5,6 m ≈ 4,4 m ≈ 3 m –

10 mm – – ≈ 3 m ≈ 2,1 m ≈ 1,6 m

15 mm – – – ≈ 1,4 m ≈ 1,1 m

20 mm – – – ≈ 1,1 m ≈ 0,8 m

SIGILANŢI ORGANICI

grame/m2 - lăţime rost 1 mm

Format Grosime FUGABELLA® ECO PORCELANA 0-5

Mozaic 2x2 cm 3 mm ≈ 535

5x5 cm 4 mm ≈ 295

Plăci 30x60 cm 4 mm ≈ 40

Marmură 60x60 cm 4 mm ≈ 25

20x20 cm 8 mm ≈ 150

30x30 cm 9 mm ≈ 115

40x40 cm 10 mm ≈ 95

30x60 cm 10 mm ≈ 95

60x60 cm 10 mm ≈ 65

20x20 cm 14 mm ≈ 260

30x30 cm 14 mm ≈ 225

Cotto 30x30 cm 15 mm –

Klinker 12,5x24,5 cm 12 mm –

CHITURI MINERALE

Unde nu se indică un consum specific, înseamnă că 
raportul L/A nu se păstrează, deci rostul nu se poate 
realiza.

Consumuri chituri Fugabella® şi Fugalite®

grame/m2 - lăţime rost 1 mm

Format Grosime FUGALITE® BIO FUGALITE® BIO PARQUET FUGALITE® ECO

Mozaic 2x2 cm 3 mm ≈ 560 ≈ 560 ≈ 530

5x5 cm 4 mm ≈ 350 ≈ 305 ≈ 290

Plăci 30x60 cm 4 mm ≈ 40 ≈ 40 ≈ 40

Marmură 50x50 cm 4 mm ≈ 30 ≈ 30 ≈ 30

60x60 cm 4 mm ≈ 25 ≈ 25 ≈ 25

100x100 cm 4 mm ≈ 15 ≈ 15 ≈ 15

20x20 cm 8 mm ≈ 160 – ≈ 150

30x30 cm 9 mm ≈ 115 ≈ 115 ≈ 110

40x40 cm 10 mm ≈ 95 ≈ 95 ≈ 90

30x60 cm 10 mm ≈ 95 ≈ 95 ≈ 90

60x60 cm 10 mm ≈ 65 ≈ 65 ≈ 60

60x90 cm 10 mm ≈ 55 – ≈ 50

100x100 cm 10 mm ≈ 40 ≈ 40 ≈ 35

120x120 cm 10 mm ≈ 30 – ≈ 30

20x20 cm 14 mm ≈ 270 ≈ 270 ≈ 260

30x30 cm 14 mm ≈ 180 ≈ 180 ≈ 170

Klinker 30x30 cm 15 mm ≈ 195 – ≈ 185

12,5x24,5 cm 12 mm ≈ 280 – ≈ 270

Parchet 13,5x80 cm 10 mm – ≈ 175 –

ceramic 20x80 cm 10 mm – ≈ 125 –

40x80 cm 10 mm – ≈ 75 –

11x90 cm 10 mm – ≈ 205 –

15x90 cm 10 mm – ≈ 155 –

22,5x90 cm 10 mm – ≈ 110 –

10x120 cm 10 mm – ≈ 215 –

15x120 cm 10 mm – ≈ 150 –

20x120 cm 10 mm – ≈ 120 –

30x120 cm 10 mm – ≈ 85 –

60x120 cm 10 mm – ≈ 50 –

CHITURI ORGANICE MINERALE
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Kerakoll® GreenLab este noul centru futurist de cercetări Kerakoll® proiectat şi 

construit în întregime cu materiale şi soluţii GreenBuilding care protejează mediul 

înconjurător, reduc în mod semnificativ impactul asupra ecosistemului şi contribuie la 

bunăstarea psiho-fizică a persoanelor.

Kerakoll® GreenLab este unul din primele exemple de edificiu virtuos, din Europa, 

proiectat şi construit ţinând seama de dimensiunea ambientală şi socială, pe lângă cea 

economică, un loc de viaţă şi muncă care reprezintă un model de bunăstare, eficienţă 

energetică şi economie.
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Prin dimensiuni, filosofia proiectării, numărul de cercetători, echipamentele instalate 

şi investiţiile planificate, Kerakoll® GreenLab este centrul de cercetări cel mai avansat 

din lume în Green Technology, avangarda dezvoltării unor soluţii privind construcţiile 

cu impact scăzut asupra mediului înconjurător.

Kerakoll Innovation Center
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Indicaţii suplimentare
 
Normele, dispoziţiile şi regulamentele naţionale pot influenţa alegerea produselor şi consumurile.
respectaţi eventualele norme şi reglementări naţionale.
Pentru sisteme şi caractere adecvate speciale sau diferite de cele menţionate, consultaţi fişa tehnică a fiecărui produs în parte.
Pentru că nu putem să intervenim direct asupra condițiilor din șantier și asupra executării lucrărilor, indicațiile oferite în acest ghid se referă exclusiv la caracteristicile tehnice ale 
produselor furnizate și nu la lucrările de aplicare a acestora.
Utilizatorul are întotdeauna responsabilitatea de a verifica pe șantier conformitatea produselor cu utilizarea prevăzută, respectând cu strictețe indicațiile specificate în documentațiile 
tehnice și pe ambalaje.
Asigurați-vă că produsele nu sunt supuse manipulărilor necorespunzătoare și că sunt păstrate conform cu indicațiile specificate pe ambalaje și în fișele tehnice.





S i s t e m e  e c o - c o m p a t i b i l e  K e r a k o l l

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

Tel. +39 0536 816 511 – Fax +39 0536 816 581 
info@kerakoll.com www.kerakoll.com
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