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‘A természettel együtt építjük a jövőt’



SZABVÁNYOK, RENDELETEK, 
TANÚSÍTVÁNYOK ÉS CÍMKÉK

CEMENTALAPÚ RAGASZTÓK (C)
Alapvető osztály További kiegészítő tulajdonságok

C1 E: NYÚJTOTT NYITOTT IDŐ

T: CSÖKKENTETT FÜGGŐLEGES MEGCSÚSZÁS

S1: DEFORMÁLHATÓSÁG

S2: NAGYFOKÚ DEFORMÁLHATÓSÁG

C2

C2F

DISZPERZIÓS RAGASZTÓK (D)
Alapvető osztály További kiegészítő tulajdonságok

D1 E: NYÚJTOTT NYITOTT IDŐ

T: CSÖKKENTETT FÜGGŐLEGES MEGCSÚSZÁSD2

REAKTÍV RAGASZTÓK (R)
Alapvető osztály További kiegészítő tulajdonságok

R1
T: CSÖKKENTETT FÜGGŐLEGES MEGCSÚSZÁS

R2

Az EN szabványok a CEN, az Európai Szabványügyi Bizottság által meghatározott műszaki adatok, amelyek meghatározzák egy termék követelményeit. Ha ezeket 
harmonizálják, akkor a megfelelőség igazolására a termékek kötelező CE besorolását és jelölését viselik.

Az EU rendeletei olyan kötelező érvényű jogszabályok, amelyeket minden elemükben alkalmazni kell a teljes Európai Unióban az említett szabványok alkalmazására.

Az EK irányelvek, mint jogszabályok olyan célokat fogalmaznak meg, amelyeket az EU összes tagállamának át kell vennie és hatályba kell léptetnie.

Példák az útmutatóban említett, harmonizált szabványokra:

EN 12004: kerámia burkolólapokhoz való ragasztók

EN 13813: aljzatelőkészítő rétegek

EN 14891: ragasztóval burkolt kerámia lapok alá folyékonyan alkalmazandó vízszigetelő termékek

A BURKOLÓLAP-RAGASZTÓK BESOROLÁSA AZ EN 12004 SZERINT PÉLDÁK A CE-JELÖLÉSRE

Példák az útmutatóban említett NEM harmonizált szabványokra:

EN 13888: fugázók kerámia burkolólapokhoz

EN 14293: ragasztók a parketta padlóra ragasztásához

EN 14259: ragasztók rugalmas burkolatokhoz és textilekhez

CEMENTALAPÚ FUGÁZÓK
Típus osztály További kiegészítő tulajdonságok

CG

1 (normál) F: GYORSKÖTÉSŰ

2 (javított)
F: GYORSKÖTÉSŰ
W: CSÖKKENTETT NEDVSZÍVÁS
A: NAGY KOPÁSÁLLÓSÁG

REAKTÍV FUGÁZÓK
Típus osztály További kiegészítő tulajdonságok

RG

A KERÁMIA-FUGÁZÓK OSZTÁLYOZÁSA AZ EN 13888 SZERINT

Példa a vízszigetelő termékekre vonatkozó CE-jelölésre

EURÓPAI SZABVÁNYOK ÉS RENDELKEZÉSEK

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

Példa a burkolólap-ragasztókra vonatkozó CE-jelölésre

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

Példa az aljzatelőkészítő termékekre vonatkozó CE-jelölésre

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

4



GEV-EMICODE TANÚSÍTVÁNY
A GEV (a német Illékony Anyagok Kibocsátását Ellenőrző Társaság) EMICODE® osztályozási rendszere a termékeket a kibocsátott VOC mennyisége 
alapján osztályozza.

Minden országban vannak az adott országra érvényes műszaki szabványok, előírások, gyakorlati szabályrendszerek, szabályozások stb..., amelyeket 
ki kell értékelni az ajánlott megoldások alkalmazása előtt.

Ilyenek például:
A BS Nagy-Britanniában, a DIN Németországban, a CSTB Franciaországban, az UNI Olaszországban, a SIA Svájcban, stb..

AZ ÖN ORSZÁGÁBAN ÉRVÉNYES SZABVÁNYOK ÉS RENDELKEZÉSEK

RENDELETEK

Például az EU 305/2011 sz. rendelete meghatározza az építőanyagok immissziós körülményeit, rögzíti a teljesítményük leírását az alapvető 
tulajdonságaik alapján és a CE jelölés használatát.

IRÁNYELVEINEK

Például a 2004/42/EK meghatározza és szabályozza az oldószer alapú és vizes alapú alapozókban, lakkokban, zománcokban stb... lévő maximum 
oldószer-mennyiséget. Így rögzíti az egyes kategóriák fajlagos határértékeit és jelölést ad nekik.

Példa az aljzatelőkészítő termékekre vonatkozó CE-jelölésre

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

2004/42/CE Direktíva - H kategória, BS alkategória, < 750 g/l (2010) 
SLC ECO EP21 < 1 g/l VOC

Szabványok, rendeletek, tanúsítványok és címkék
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KERÁMIA-BURKOLÓ RENDSZEREK

KERÁMIA-BURKOLÁS FŰTŐ/HŰTŐ 
RENDSZERT TARTALMAZÓ ESZTRICHRE

10. oldal

KERÁMIA-BURKOLÁS RÉGI KERÁMIA 
PADLÓKRA ÉS TERMÉSZETES KŐRE

12. oldal

KERÁMIA-BURKOLÁS 
TERASZOKRA ÉS BALKONOKRA

16. oldal

KERÁMIA-BURKOLÁS 
MEDENCÉKBEN

18. oldal

KERÁMIA-BURKOLÁS KÜLTÉRI 
ESZTRICHRE ÉS BETONRA

8. oldal

KERÁMIA-BURKOLÁS NEDVES 
HELYISÉGEKBEN ÉS ZUHANYZÓKBAN, 
BETON ALJZATRA

14. oldal

KERÁMIA-BURKOLÁS 
KÜLSŐ HOMLOKZATRA

20. oldal

C1

C5

C3

C2

C8

C6

C7



KERÁMIA-BURKOLÁS 
KÜLTÉRI FELÜLETEKRE

30. oldal

KERÁMIA-BURKOLÁS ERŐS 
FORGALOMNAK KITETT 
HELYISÉGEKBEN

22. oldal

KERÁMIA-BURKOLÁS ÖNTERÜLŐ 
HANGSZIGETELŐ RENDSZERREL

28. oldal

KERÁMIA-BURKOLÁS PADLÓ ALATTI 
HANGSZIGETELŐ RENDSZERREL

26. oldal

KERÁMIA-BURKOLÁS 
ELEKTROMOS FŰTŐRENDSZERT 
TARTALMAZÓ BETON ALJZATOKRA

32. oldal

VÉKONY, NAGY MÉRETŰ 
LAPOK BURKOLÁSA

24. oldal

Rendszer tartalom

C17

C9

C10

C12

C13

C14
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KERÁMIA-BURKOLÁS KÜLTÉRI 
ESZTRICHRE ÉS BETONRA

• Biztonságos lerakást biztosít nehéz hőmérsékleti és 
páraviszonyok között

• Az alatta lévő struktúra védelmét biztosítja

• Kiváló ellenállást biztosít a hőmérséklet-
ingadozásokkal szemben

• Nagy méretstabilitás és tartósság

• Gyors megvalósítási időket tesz lehetővé

• Nagyon alacsony VOC kibocsátású rendszer, javítja a 
levegő minőségét és óvja a dolgozók egészségét

6

PVC lap - elválasztó páragátló
1

Anyagszükséglet
Lásd a táblázatot a következő  

oldalakon: 34-35
Fugabella® Eco Silicone
Szerves, öko-kompatibilis, penészmentes, fokozott rugalmasságú acetát-szilikon tömítőanyag dilatációs 
és deformálódási hézagokhoz. Ideális a GreenBuildingnél. Oldószermentes, környezetbarát és megóvja 
a felhasználók egészségét.

9

 4

®

Anyagszükséglet
Szürke (k.a. 28%) ≈ 1,20 kg/m2/mm
Fehér (k.a. 33,6%) ≈ 1,25 kg/m2/mm

Bioflex® S1
Természetes adalékanyagokat rendkívül nagy mennyiségben tartalmazó, deformálható ásványi 
ragasztó greslapok, kerámia és természetes kő nagy teljesítményű, függőleges felületen 
megcsúszásmentes, hosszú nyitott idejű lerakásához. Öko-kompatibilis.

7
4®

Szürke

5®
Fehér

Anyagszükséglet
Lásd a táblázatot a következő 

oldalakon: 34-35

Fugabella® Eco Porcelana 0-5
Tanúsított, öko-kompatibilis, ásványi, természetes baktérium- és gombaálló, NHL 5 tiszta 
mésszel stabilizált fugázó 0-5 mm közötti, különösen nagy színtartósságú fugákhoz. Ideális a 
GreenBuildingnél. Igen alacsony illékony szerves vegyület kibocsátású, egykomponensű anyag. 
Újrahasznosított alapanyagot tartalmaz. Inert hulladékként újrahasznosítható.

8

 3

®

2. réteg - Anyagszükséglet
≈ 1,15 kg/m2/mm

Aquastop Nanoflex®
Ásványi eredetű, lélegző, lúg- és klórálló, öko-kompatibilis tanúsított membrán, aljzatok nagy 
tapadású és hosszú élettartamú rugalmas vízszigetelésére ragasztókkal történő burkolás előtt. 
Ideális a GreenBuildingnél. Alacsony CO₂ és igen alacsony illékony szerves vegyület kibocsátású 
egykomponensű termék.

Hálóerősítés Aquastop AR1
Különleges lúgálló üvegszál háló, mely különösen alkalmas az öko-kompatibilis Aquastop Nanoflex® 
membrán megerősítéséhez.

Illesztések vízszigetelése Aquastop 100
Mindkét oldalon nem szőtt polipropilénnel borított nagy tapadású rugalmas vízálló polietilén 
szalag kerületi dilatációs hézagokhoz az AquaExpert 2 rendszerben, valamint kerületi hézagok és 
szomszédos lapok közötti hézagok tömítéséhez az AquaExpert 3 rendszerben.

1. réteg - Anyagszükséglet
≈ 1,15 kg/m2/mm

Aquastop Nanoflex®
Ásványi eredetű, lélegző, lúg- és klórálló, öko-kompatibilis tanúsított membrán, aljzatok nagy 
tapadású és hosszú élettartamú rugalmas vízszigetelésére ragasztókkal történő burkolás előtt. 
Ideális a GreenBuildingnél. Alacsony CO₂ és igen alacsony illékony szerves vegyület kibocsátású 
egykomponensű termék.

6

5

4

3
 3

®

 3

®

Esztrich
≈ 2 – 2,5 kg/m2/cm rétegvastagság

Keracem® Eco
Öko-kompatibilis, ásványi, normál kötésidejű és gyorsan száradó tanúsított, hidraulikus kötőanyag, 
nagy ellenálló képességű esztrichekhez és padlófűtéshez. Ideális a GreenBuildingnél. Igen alacsony 
illékony szerves vegyület kibocsátású. Inert hulladékként újrahasznosítható.

2

 2

®

C1
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Útmutató a padlók és burkolatok lerakásához

PVC lap - elválasztó páragátló

AZ ALJZAT ELŐKÉSZÍTÉSE

Anyagszükséglet
Lásd a táblázatot a következő  

oldalakon: 34-35
Fugabella® Eco Silicone
Szerves, öko-kompatibilis, penészmentes, fokozott rugalmasságú acetát-szilikon tömítőanyag dilatációs 
és deformálódási hézagokhoz. Ideális a GreenBuildingnél. Oldószermentes, környezetbarát és megóvja 
a felhasználók egészségét.

DILATÁCIÓS HÉZAGOK

Anyagszükséglet
Szürke (k.a. 28%) ≈ 1,20 kg/m2/mm
Fehér (k.a. 33,6%) ≈ 1,25 kg/m2/mm

Bioflex® S1
Természetes adalékanyagokat rendkívül nagy mennyiségben tartalmazó, deformálható ásványi 
ragasztó greslapok, kerámia és természetes kő nagy teljesítményű, függőleges felületen 
megcsúszásmentes, hosszú nyitott idejű lerakásához. Öko-kompatibilis.

KERÁMIA BURKOLÁSA

C2 TE S1 - EN 12004

Anyagszükséglet
Lásd a táblázatot a következő 

oldalakon: 34-35

Fugabella® Eco Porcelana 0-5
Tanúsított, öko-kompatibilis, ásványi, természetes baktérium- és gombaálló, NHL 5 tiszta 
mésszel stabilizált fugázó 0-5 mm közötti, különösen nagy színtartósságú fugákhoz. Ideális a 
GreenBuildingnél. Igen alacsony illékony szerves vegyület kibocsátású, egykomponensű anyag. 
Újrahasznosított alapanyagot tartalmaz. Inert hulladékként újrahasznosítható.

FUGÁZÁS

CG2 WA - ISO 13007-3

2. réteg - Anyagszükséglet
≈ 1,15 kg/m2/mm

Aquastop Nanoflex®
Ásványi eredetű, lélegző, lúg- és klórálló, öko-kompatibilis tanúsított membrán, aljzatok nagy 
tapadású és hosszú élettartamú rugalmas vízszigetelésére ragasztókkal történő burkolás előtt. 
Ideális a GreenBuildingnél. Alacsony CO₂ és igen alacsony illékony szerves vegyület kibocsátású 
egykomponensű termék.

Hálóerősítés Aquastop AR1
Különleges lúgálló üvegszál háló, mely különösen alkalmas az öko-kompatibilis Aquastop Nanoflex® 
membrán megerősítéséhez.

Illesztések vízszigetelése Aquastop 100
Mindkét oldalon nem szőtt polipropilénnel borított nagy tapadású rugalmas vízálló polietilén 
szalag kerületi dilatációs hézagokhoz az AquaExpert 2 rendszerben, valamint kerületi hézagok és 
szomszédos lapok közötti hézagok tömítéséhez az AquaExpert 3 rendszerben.

1. réteg - Anyagszükséglet
≈ 1,15 kg/m2/mm

Aquastop Nanoflex®
Ásványi eredetű, lélegző, lúg- és klórálló, öko-kompatibilis tanúsított membrán, aljzatok nagy 
tapadású és hosszú élettartamú rugalmas vízszigetelésére ragasztókkal történő burkolás előtt. 
Ideális a GreenBuildingnél. Alacsony CO₂ és igen alacsony illékony szerves vegyület kibocsátású 
egykomponensű termék.

VÍZSZIGETELÉS

CM O1P - EN 14891

CM O1P - EN 14891

Esztrich
≈ 2 – 2,5 kg/m2/cm rétegvastagság

Keracem® Eco
Öko-kompatibilis, ásványi, normál kötésidejű és gyorsan száradó tanúsított, hidraulikus kötőanyag, 
nagy ellenálló képességű esztrichekhez és padlófűtéshez. Ideális a GreenBuildingnél. Igen alacsony 
illékony szerves vegyület kibocsátású. Inert hulladékként újrahasznosítható.

ALJZAT
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KERÁMIA-BURKOLÁS FŰTŐ/HŰTŐ 
RENDSZERT TARTALMAZÓ ESZTRICHRE

1

2

3

• Optimális hőterjedést biztosít

• Optimalizálja a fűtőberendezés hatékonyságát

• Nem érzékeny a hőmérséklet-ingadozásokra

• Gyors megvalósítási időket tesz lehetővé

• Nagyon alacsony VOC kibocsátású rendszer, javítja a 
levegő minőségét és óvja a dolgozók egészségét

4

5

6

7

Anyagszükséglet
Lásd a táblázatot a következő 

oldalakon: 34-35

Fugabella® Eco Silicone
Szerves, öko-kompatibilis, penészmentes, fokozott rugalmasságú acetát-szilikon tömítőanyag dilatációs 
és deformálódási hézagokhoz. Ideális a GreenBuildingnél. Oldószermentes, környezetbarát és megóvja 
a felhasználók egészségét.

Anyagszükséglet
Lásd a táblázatot a következő 

oldalakon: 34-35

Fugalite® Eco
Öko-kompatibilis, üveg keménységű és tanúsított, különösen folyékony és tisztítható, baktérium- 
és gombaálló, vízálló és foltosodásmentes fugázó és ragasztó 0-20 mm-es, nagy vegyi-mechanikai 
ellenállású fugákhoz, biztosítja a kerámia felületek folytonosságát. Ideális a GreenBuildingnél. Igen 
alacsony illékony szerves vegyület kibocsátású.

6

7

 4

®

Víz bázisú fűtő/hűtő rendszer

Nagy modulusú, előformázott szigetelőlap

PVC lap - elválasztó páragátló1

2

3

Esztrich
≈ 2 – 2,5 kg/m2/cm rétegvastagság

Keracem® Eco
Öko-kompatibilis, ásványi, normál kötésidejű és gyorsan száradó tanúsított, hidraulikus kötőanyag, 
nagy ellenálló képességű esztrichekhez és padlófűtéshez. Ideális a GreenBuildingnél. Igen alacsony 
illékony szerves vegyület kibocsátású. Inert hulladékként újrahasznosítható.

4

Anyagszükséglet
Szürke (k. a. 28%) ≈ 1,20 kg/m2/mm
Fehér (k. a. 33,6%) ≈ 1,25 kg/m2/mm

Bioflex® S1
Természetes adalékanyagokat rendkívül nagy mennyiségben tartalmazó, deformálható ásványi 
ragasztó greslapok, kerámia és természetes kő nagy teljesítményű, függőleges felületen 
megcsúszásmentes, hosszú nyitott idejű lerakásához. Öko-kompatibilis.

5

 1

®

4®
Szürke

5®
Fehér

 2

®

C2
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Anyagszükséglet
Lásd a táblázatot a következő 

oldalakon: 34-35

Fugabella® Eco Silicone
Szerves, öko-kompatibilis, penészmentes, fokozott rugalmasságú acetát-szilikon tömítőanyag dilatációs 
és deformálódási hézagokhoz. Ideális a GreenBuildingnél. Oldószermentes, környezetbarát és megóvja 
a felhasználók egészségét.

Anyagszükséglet
Lásd a táblázatot a következő 

oldalakon: 34-35

Fugalite® Eco
Öko-kompatibilis, üveg keménységű és tanúsított, különösen folyékony és tisztítható, baktérium- 
és gombaálló, vízálló és foltosodásmentes fugázó és ragasztó 0-20 mm-es, nagy vegyi-mechanikai 
ellenállású fugákhoz, biztosítja a kerámia felületek folytonosságát. Ideális a GreenBuildingnél. Igen 
alacsony illékony szerves vegyület kibocsátású.

FUGÁZÁS

Víz bázisú fűtő/hűtő rendszer

Nagy modulusú, előformázott szigetelőlap

PVC lap - elválasztó páragátló

FŰTŐ/HŰTŐ RENDSZER

Esztrich
≈ 2 – 2,5 kg/m2/cm rétegvastagság

Keracem® Eco
Öko-kompatibilis, ásványi, normál kötésidejű és gyorsan száradó tanúsított, hidraulikus kötőanyag, 
nagy ellenálló képességű esztrichekhez és padlófűtéshez. Ideális a GreenBuildingnél. Igen alacsony 
illékony szerves vegyület kibocsátású. Inert hulladékként újrahasznosítható.

ALJZAT

Anyagszükséglet
Szürke (k. a. 28%) ≈ 1,20 kg/m2/mm
Fehér (k. a. 33,6%) ≈ 1,25 kg/m2/mm

Bioflex® S1
Természetes adalékanyagokat rendkívül nagy mennyiségben tartalmazó, deformálható ásványi 
ragasztó greslapok, kerámia és természetes kő nagy teljesítményű, függőleges felületen 
megcsúszásmentes, hosszú nyitott idejű lerakásához. Öko-kompatibilis.

KERÁMIA BURKOLÁSA

DILATÁCIÓS HÉZAGOK

C2 TE S1 - EN 12004

Útmutató a padlók és burkolatok lerakásához
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KERÁMIA-BURKOLÁS RÉGI KERÁMIA 
PADLÓKRA ÉS TERMÉSZETES KŐRE

2

3

• Biztonságos lerakást biztosít meglévő padlókra

• Ideális a felújításokhoz

• Csökkenti a beavatkozási időket

• Elkerülhetők a bontással és a hulladék-kezeléssel 
járó költségek és kellemetlenségek

• Nagyon alacsony VOC kibocsátású rendszer, 
javítja a levegő minőségét és óvja a dolgozók 
egészségét

4

1

A kiegyenlítés, illetve ragasztás elvégzése előtt tisztítsuk meg a régi padlót, ügyelve arra, hogy speciális termékekkel minden 
szennyeződésnyomot eltávolítsunk. Ha bizonytalan, csiszolja meg a felületet. Rögzítsük a levált vagy leválóban lévő elemeket és speciális 
termékekkel töltsük fel az esetleges hiányzó részeket.

1

Anyagszükséglet
Lásd a táblázatot a következő 

oldalakon: 34-35

Fugabella® Eco Silicone
Szerves, öko-kompatibilis, penészmentes, fokozott rugalmasságú acetát-szilikon tömítőanyag dilatációs 
és deformálódási hézagokhoz. Ideális a GreenBuildingnél. Oldószermentes, környezetbarát és megóvja 
a felhasználók egészségét.

4

 4

®

Kiegyenlítés
≈ 1,7 kg/m2/mm

Keratech® Eco HP3
Tanúsított, ásványi alapú öko-kompatibilis, gyors önterülő kiegyenlítő anyag, szabálytalan aljzatok 
nagy ellenálló képességű és sima eldolgozású javítására. Ideális a GreenBuildingnél. Alacsony CO₂, és 
igen alacsony illékony szerves vegyület kibocsátás. Inert hulladékként újrahasznosítható.

Előkészítés
≈ 0,1 – 0,2 kg/m2

Keragrip Eco
Tanúsított, vizes alapú öko-kompatibilis tapadásnövelő alapozó, tömör nedvszívó és nem nedvszívó 
aljzatokhoz. Ideális a GreenBuildingnél. Oldószermentes és igen alacsony illékony szerves vegyület 
kibocsátású egykomponensű termék. Környezetbarát és óvja a felhasználók egészségét.

Anyagszükséglet
Lásd a táblázatot a következő 

oldalakon: 34-35

Fugabella® Eco Porcelana 0-5
Tanúsított, öko-kompatibilis, ásványi, természetes baktérium- és gombaálló, NHL 5 tiszta 
mésszel stabilizált fugázó 0-5 mm közötti, különösen nagy színtartósságú fugákhoz. Ideális a 
GreenBuildingnél. Igen alacsony illékony szerves vegyület kibocsátású, egykomponensű anyag. 
Újrahasznosított alapanyagot tartalmaz. Inert hulladékként újrahasznosítható.

3

Anyagszükséglet
Szürke (k. a. 32%) ≈ 1,25 kg/m2/mm
Fehér (k. a. 33%) ≈ 1,25 kg/m2/mm

Bioflex®
Öko-kompatibilis, alacsony vegyianyag-tartalmú ásványi ragasztó greslapok, kerámia és természetes 
kő nagy teljesítményű, függőleges felületen megcsúszásmentes, hosszú nyitott idejű ragasztásához.
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C3
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A kiegyenlítés, illetve ragasztás elvégzése előtt tisztítsuk meg a régi padlót, ügyelve arra, hogy speciális termékekkel minden 
szennyeződésnyomot eltávolítsunk. Ha bizonytalan, csiszolja meg a felületet. Rögzítsük a levált vagy leválóban lévő elemeket és speciális 
termékekkel töltsük fel az esetleges hiányzó részeket.

HORDOZÓRÉTEG ELKÉSZÍTÉSE

Anyagszükséglet
Lásd a táblázatot a következő 

oldalakon: 34-35

Fugabella® Eco Silicone
Szerves, öko-kompatibilis, penészmentes, fokozott rugalmasságú acetát-szilikon tömítőanyag dilatációs 
és deformálódási hézagokhoz. Ideális a GreenBuildingnél. Oldószermentes, környezetbarát és megóvja 
a felhasználók egészségét.

DILATÁCIÓS HÉZAGOK

Kiegyenlítés
≈ 1,7 kg/m2/mm

Keratech® Eco HP3
Tanúsított, ásványi alapú öko-kompatibilis, gyors önterülő kiegyenlítő anyag, szabálytalan aljzatok 
nagy ellenálló képességű és sima eldolgozású javítására. Ideális a GreenBuildingnél. Alacsony CO₂, és 
igen alacsony illékony szerves vegyület kibocsátás. Inert hulladékként újrahasznosítható.

Előkészítés
≈ 0,1 – 0,2 kg/m2

Keragrip Eco
Tanúsított, vizes alapú öko-kompatibilis tapadásnövelő alapozó, tömör nedvszívó és nem nedvszívó 
aljzatokhoz. Ideális a GreenBuildingnél. Oldószermentes és igen alacsony illékony szerves vegyület 
kibocsátású egykomponensű termék. Környezetbarát és óvja a felhasználók egészségét.

VÁLASZTHATÓ: ALJZATKIEGYENLÍTÉS

CT C30-F7 - EN 13813

Anyagszükséglet
Lásd a táblázatot a következő 

oldalakon: 34-35

Fugabella® Eco Porcelana 0-5
Tanúsított, öko-kompatibilis, ásványi, természetes baktérium- és gombaálló, NHL 5 tiszta 
mésszel stabilizált fugázó 0-5 mm közötti, különösen nagy színtartósságú fugákhoz. Ideális a 
GreenBuildingnél. Igen alacsony illékony szerves vegyület kibocsátású, egykomponensű anyag. 
Újrahasznosított alapanyagot tartalmaz. Inert hulladékként újrahasznosítható.

FUGÁZÁS

CG2 WA - ISO 13007-3

Anyagszükséglet
Szürke (k. a. 32%) ≈ 1,25 kg/m2/mm
Fehér (k. a. 33%) ≈ 1,25 kg/m2/mm

Bioflex®
Öko-kompatibilis, alacsony vegyianyag-tartalmú ásványi ragasztó greslapok, kerámia és természetes 
kő nagy teljesítményű, függőleges felületen megcsúszásmentes, hosszú nyitott idejű ragasztásához.

KERÁMIA BURKOLÁSA

C2 TE - EN 12004

Útmutató a padlók és burkolatok lerakásához
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KERÁMIA-BURKOLÁS NEDVES 
HELYISÉGEKBEN ÉS ZUHANYZÓKBAN, 
BETON ALJZATRA

• Védelmet biztosít a szomszédos helyiségekben lévő vízzel 
szemben

• Alkalmas felújításoknál

• Vegyileg fokozottan stabil

• Nagyon alacsony VOC kibocsátású rendszer, javítja a levegő 
minőségét és óvja a dolgozók egészségét

1

2
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2. réteg - Anyagszükséglet  
≈ 0,75 kg/m2

Nanodefense® Eco
Tanúsított szerves-ásványi eredetű, vizes alapú öko-kompatibilis vízszigetelő anyag nyirkos, párás 
helyiségek nedvszívó felületeihez. Ideális a GreenBuildingnél. Igen alacsony illékony szerves vegyület 
kibocsátású egykomponensű termék. Környezetbarát és óvja a felhasználók egészségét.

Illesztések vízszigetelése Aquastop 120
NBR vízszigetelő flexibilis hézag kerületi és dilatációs hézagokhoz vízszigetelő rendszerekben. 
Kerámialapok, greslapok és terméskövek lerakása előtt. Alkalmazható az Nanodefense® Ecóval.

1. réteg - Anyagszükséglet  
≈ 0,75 kg/m2

Nanodefense® Eco
Tanúsított szerves-ásványi eredetű, vizes alapú öko-kompatibilis vízszigetelő anyag nyirkos, párás 
helyiségek nedvszívó felületeihez. Ideális a GreenBuildingnél. Igen alacsony illékony szerves 
vegyület kibocsátású egykomponensű termék. Környezetbarát és óvja a felhasználók egészségét.

5

4
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 5

®

 5

®

Anyagszükséglet
Lásd a táblázatot a következő  

oldalakon: 34-35
Fugabella® Eco Silicone
Szerves, öko-kompatibilis, penészmentes, fokozott rugalmasságú acetát-szilikon tömítőanyag dilatációs 
és deformálódási hézagokhoz. Ideális a GreenBuildingnél. Oldószermentes, környezetbarát és megóvja 
a felhasználók egészségét.

8

 4

®

Anyagszükséglet
Lásd a táblázatot a következő 

oldalakon: 34-35

Fugalite® Bio
Hipoallergén, vizes bázisú műgyanta greslapok, természetes kövek és üvegmozaikok vízálló, 
foltosodásmentes, selyemhatású fugázására.

7

Esztrich
≈ 16 – 18 kg/m2/cm rétegvastagság

Keracem® Eco Pronto
Tanúsított, öko-kompatibilis, ásványi eredetű, normál kötésidejű és gyorsan szilárduló kész esztrich, 
mely burkolatok ragasztóval történő lerakásához tökéletes aljzat. Ideális a GreenBuildingnél. 
Alacsony CO₂ kibocsátású és igen alacsony illékony szerves vegyület kibocsátású termék. 
Újrahasznosított alapanyagot tartalmaz. Inert hulladékként újrahasznosítható.

1

Simítás
≈ 1,5 kg/m2/mm

Keralevel® Eco LR
Ásványi eredetű, tanúsított, öko-kompatibilis, gyors aljzatkiegyenlítő habarcs egyenetlen felületek 
nagy teherbíró képességű és rétegvastagságú javítására, ideális a GreenBuildingnél. Alacsony CO₂ 
kibocsátású és igen alacsony illékony szerves vegyület kibocsátású szer. Régióbeli újrahasznosított 
alapanyagot tartalmaz. Inert hulladékként újrahasznosítható.

2

Anyagszükséglet
Szürke (k. a. 32%) ≈ 1,25 kg/m2/mm
Fehér (k. a. 33%) ≈ 1,25 kg/m2/mm

Bioflex®
Öko-kompatibilis, alacsony vegyianyag-tartalmú ásványi ragasztó greslapok, kerámia és természetes kő 
nagy teljesítményű, függőleges felületen megcsúszásmentes, hosszú nyitott idejű ragasztásához.
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2. réteg - Anyagszükséglet  
≈ 0,75 kg/m2

Nanodefense® Eco
Tanúsított szerves-ásványi eredetű, vizes alapú öko-kompatibilis vízszigetelő anyag nyirkos, párás 
helyiségek nedvszívó felületeihez. Ideális a GreenBuildingnél. Igen alacsony illékony szerves vegyület 
kibocsátású egykomponensű termék. Környezetbarát és óvja a felhasználók egészségét.

Illesztések vízszigetelése Aquastop 120
NBR vízszigetelő flexibilis hézag kerületi és dilatációs hézagokhoz vízszigetelő rendszerekben. 
Kerámialapok, greslapok és terméskövek lerakása előtt. Alkalmazható az Nanodefense® Ecóval.

1. réteg - Anyagszükséglet  
≈ 0,75 kg/m2

Nanodefense® Eco
Tanúsított szerves-ásványi eredetű, vizes alapú öko-kompatibilis vízszigetelő anyag nyirkos, párás 
helyiségek nedvszívó felületeihez. Ideális a GreenBuildingnél. Igen alacsony illékony szerves 
vegyület kibocsátású egykomponensű termék. Környezetbarát és óvja a felhasználók egészségét.

VÍZSZIGETELÉS

Anyagszükséglet
Lásd a táblázatot a következő  

oldalakon: 34-35
Fugabella® Eco Silicone
Szerves, öko-kompatibilis, penészmentes, fokozott rugalmasságú acetát-szilikon tömítőanyag dilatációs 
és deformálódási hézagokhoz. Ideális a GreenBuildingnél. Oldószermentes, környezetbarát és megóvja 
a felhasználók egészségét.

DILATÁCIÓS HÉZAGOK

Anyagszükséglet
Lásd a táblázatot a következő 

oldalakon: 34-35

Fugalite® Bio
Hipoallergén, vizes bázisú műgyanta greslapok, természetes kövek és üvegmozaikok vízálló, 
foltosodásmentes, selyemhatású fugázására.

FUGÁZÁS

Esztrich
≈ 16 – 18 kg/m2/cm rétegvastagság

Keracem® Eco Pronto
Tanúsított, öko-kompatibilis, ásványi eredetű, normál kötésidejű és gyorsan szilárduló kész esztrich, 
mely burkolatok ragasztóval történő lerakásához tökéletes aljzat. Ideális a GreenBuildingnél. 
Alacsony CO₂ kibocsátású és igen alacsony illékony szerves vegyület kibocsátású termék. 
Újrahasznosított alapanyagot tartalmaz. Inert hulladékként újrahasznosítható.

CT C30-F6 - EN 13813

ALJZAT

Simítás
≈ 1,5 kg/m2/mm

Keralevel® Eco LR
Ásványi eredetű, tanúsított, öko-kompatibilis, gyors aljzatkiegyenlítő habarcs egyenetlen felületek 
nagy teherbíró képességű és rétegvastagságú javítására, ideális a GreenBuildingnél. Alacsony CO₂ 
kibocsátású és igen alacsony illékony szerves vegyület kibocsátású szer. Régióbeli újrahasznosított 
alapanyagot tartalmaz. Inert hulladékként újrahasznosítható.

KIEGYENLÍTÉS

CT C20-F6 - EN 13813

Anyagszükséglet
Szürke (k. a. 32%) ≈ 1,25 kg/m2/mm
Fehér (k. a. 33%) ≈ 1,25 kg/m2/mm

Bioflex®
Öko-kompatibilis, alacsony vegyianyag-tartalmú ásványi ragasztó greslapok, kerámia és természetes kő 
nagy teljesítményű, függőleges felületen megcsúszásmentes, hosszú nyitott idejű ragasztásához.

KERÁMIA BURKOLÁSA

C2 TE - EN 12004

Útmutató a padlók és burkolatok lerakásához
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KERÁMIA-BURKOLÁS 
TERASZOKRA ÉS BALKONOKRA

3

• Biztonságos lerakást biztosít nehéz hőmérsékleti és 
páraviszonyok között

• Az alatta lévő struktúra védelmét biztosítja

• Kiváló ellenállást biztosít a hőmérséklet-
ingadozásokkal szemben

• Tökéletesen víztaszító

• Gyors megvalósítási időket tesz lehetővé

• Nagyon alacsony VOC kibocsátású rendszer, javítja a 
levegő minőségét és óvja a dolgozók egészségét

1

4 2
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8

Esztrich
≈ 2 – 2,5 kg/m2/cm rétegvastagság

Keracem® Eco
Öko-kompatibilis, ásványi, normál kötésidejű és gyorsan száradó tanúsított, hidraulikus kötőanyag, 
nagy ellenálló képességű esztrichekhez és padlófűtéshez. Ideális a GreenBuildingnél. Igen alacsony 
illékony szerves vegyület kibocsátású. Inert hulladékként újrahasznosítható.

1

Anyagszükséglet
Lásd a táblázatot a következő 

oldalakon: 34-35

Fugabella® Eco Silicone
Szerves, öko-kompatibilis, penészmentes, fokozott rugalmasságú acetát-szilikon tömítőanyag dilatációs 
és deformálódási hézagokhoz. Ideális a GreenBuildingnél. Oldószermentes, környezetbarát és megóvja 
a felhasználók egészségét.

8

 4

®

Anyagszükséglet
Szürke (k. a. 28%) ≈ 1,20 kg/m2/mm
Fehér (k. a. 33,6%) ≈ 1,25 kg/m2/mm

Bioflex® S1
Természetes adalékanyagokat rendkívül nagy mennyiségben tartalmazó, deformálható ásványi 
ragasztó greslapok, kerámia és természetes kő nagy teljesítményű, függőleges felületen 
megcsúszásmentes, hosszú nyitott idejű lerakásához. Öko-kompatibilis.

6
4®

Szürke

5®
Fehér

Anyagszükséglet
Lásd a táblázatot a következő 

oldalakon: 34-35

Fugabella® Eco Porcelana 0-5
Tanúsított, öko-kompatibilis, ásványi, természetes baktérium- és gombaálló, NHL 5 tiszta 
mésszel stabilizált fugázó 0-5 mm közötti, különösen nagy színtartósságú fugákhoz. Ideális a 
GreenBuildingnél. Igen alacsony illékony szerves vegyület kibocsátású, egykomponensű anyag. 
Újrahasznosított alapanyagot tartalmaz. Inert hulladékként újrahasznosítható.

7

2. réteg - Anyagszükséglet
≈ 1,15 kg/m2/mm

Aquastop Nanoflex®
Ásványi eredetű, lélegző, lúg- és klórálló, öko-kompatibilis tanúsított membrán, aljzatok nagy 
tapadású és hosszú élettartamú rugalmas vízszigetelésére ragasztókkal történő burkolás előtt. 
Ideális a GreenBuildingnél. Alacsony CO₂ és igen alacsony illékony szerves vegyület kibocsátású 
egykomponensű termék.

Hálóerősítés Aquastop AR1
Különleges lúgálló üvegszál háló, mely különösen alkalmas az öko-kompatibilis Aquastop Nanoflex® 
membrán megerősítéséhez.

Illesztések vízszigetelése Aquastop 100
Mindkét oldalon nem szőtt polipropilénnel borított nagy tapadású rugalmas vízálló polietilén 
szalag kerületi dilatációs hézagokhoz az AquaExpert 2 rendszerben, valamint kerületi hézagok és 
szomszédos lapok közötti hézagok tömítéséhez az AquaExpert 3 rendszerben.

1. réteg - Anyagszükséglet
≈ 1,15 kg/m2/mm

Aquastop Nanoflex®
Ásványi eredetű, lélegző, lúg- és klórálló, öko-kompatibilis tanúsított membrán, aljzatok nagy 
tapadású és hosszú élettartamú rugalmas vízszigetelésére ragasztókkal történő burkolás előtt. 
Ideális a GreenBuildingnél. Alacsony CO₂ és igen alacsony illékony szerves vegyület kibocsátású 
egykomponensű termék.
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Esztrich
≈ 2 – 2,5 kg/m2/cm rétegvastagság

Keracem® Eco
Öko-kompatibilis, ásványi, normál kötésidejű és gyorsan száradó tanúsított, hidraulikus kötőanyag, 
nagy ellenálló képességű esztrichekhez és padlófűtéshez. Ideális a GreenBuildingnél. Igen alacsony 
illékony szerves vegyület kibocsátású. Inert hulladékként újrahasznosítható.

ALJZAT

Anyagszükséglet
Lásd a táblázatot a következő 

oldalakon: 34-35

Fugabella® Eco Silicone
Szerves, öko-kompatibilis, penészmentes, fokozott rugalmasságú acetát-szilikon tömítőanyag dilatációs 
és deformálódási hézagokhoz. Ideális a GreenBuildingnél. Oldószermentes, környezetbarát és megóvja 
a felhasználók egészségét.

DILATÁCIÓS HÉZAGOK

Anyagszükséglet
Szürke (k. a. 28%) ≈ 1,20 kg/m2/mm
Fehér (k. a. 33,6%) ≈ 1,25 kg/m2/mm

Bioflex® S1
Természetes adalékanyagokat rendkívül nagy mennyiségben tartalmazó, deformálható ásványi 
ragasztó greslapok, kerámia és természetes kő nagy teljesítményű, függőleges felületen 
megcsúszásmentes, hosszú nyitott idejű lerakásához. Öko-kompatibilis.

KERÁMIA BURKOLÁSA

C2 TE S1 - EN 12004

Anyagszükséglet
Lásd a táblázatot a következő 

oldalakon: 34-35

Fugabella® Eco Porcelana 0-5
Tanúsított, öko-kompatibilis, ásványi, természetes baktérium- és gombaálló, NHL 5 tiszta 
mésszel stabilizált fugázó 0-5 mm közötti, különösen nagy színtartósságú fugákhoz. Ideális a 
GreenBuildingnél. Igen alacsony illékony szerves vegyület kibocsátású, egykomponensű anyag. 
Újrahasznosított alapanyagot tartalmaz. Inert hulladékként újrahasznosítható.

FUGÁZÁS

CG2 WA - ISO 13007-3

2. réteg - Anyagszükséglet
≈ 1,15 kg/m2/mm

Aquastop Nanoflex®
Ásványi eredetű, lélegző, lúg- és klórálló, öko-kompatibilis tanúsított membrán, aljzatok nagy 
tapadású és hosszú élettartamú rugalmas vízszigetelésére ragasztókkal történő burkolás előtt. 
Ideális a GreenBuildingnél. Alacsony CO₂ és igen alacsony illékony szerves vegyület kibocsátású 
egykomponensű termék.

Hálóerősítés Aquastop AR1
Különleges lúgálló üvegszál háló, mely különösen alkalmas az öko-kompatibilis Aquastop Nanoflex® 
membrán megerősítéséhez.

Illesztések vízszigetelése Aquastop 100
Mindkét oldalon nem szőtt polipropilénnel borított nagy tapadású rugalmas vízálló polietilén 
szalag kerületi dilatációs hézagokhoz az AquaExpert 2 rendszerben, valamint kerületi hézagok és 
szomszédos lapok közötti hézagok tömítéséhez az AquaExpert 3 rendszerben.

1. réteg - Anyagszükséglet
≈ 1,15 kg/m2/mm

Aquastop Nanoflex®
Ásványi eredetű, lélegző, lúg- és klórálló, öko-kompatibilis tanúsított membrán, aljzatok nagy 
tapadású és hosszú élettartamú rugalmas vízszigetelésére ragasztókkal történő burkolás előtt. 
Ideális a GreenBuildingnél. Alacsony CO₂ és igen alacsony illékony szerves vegyület kibocsátású 
egykomponensű termék.

VÍZSZIGETELÉS

CM O1P - EN 14891

CM O1P - EN 14891

Útmutató a padlók és burkolatok lerakásához

17



KERÁMIA-BURKOLÁS 
MEDENCÉKBEN

1

2

• Biztonságos lerakást biztosít folyamatosan víz alatt lévő részekre

• Nem érzékeny az agresszív vizekre

• Növeli a műtárgyak higiénikusságát

• Nagyon alacsony VOC kibocsátású rendszer, javítja a levegő 
minőségét és óvja a dolgozók egészségét

3

5

4

67

8

Készítsünk összekötő holkereket a fal-fal és fal-padló illesztéseknél, valamint minden sarokban

Anyagszükséglet
Lásd a táblázatot a következő 

oldalakon: 34-35

Fugalite® Bio
Hipoallergén, vizes bázisú műgyanta greslapok, természetes kövek és üvegmozaikok vízálló, 
foltosodásmentes, selyemhatású fugázására.

8

 3

®

Anyagszükséglet
Szürke (k. a. 28%) ≈ 1,20 kg/m2/mm
Fehér (k. a. 33,6%) ≈ 1,25 kg/m2/mm

Bioflex® S1
Természetes adalékanyagokat rendkívül nagy mennyiségben tartalmazó, deformálható ásványi 
ragasztó greslapok, kerámia és természetes kő nagy teljesítményű, függőleges felületen 
megcsúszásmentes, hosszú nyitott idejű lerakásához. Öko-kompatibilis.

7
4®

Szürke

5®
Fehér

Simítás  
≈ 1,5 kg/m2/mm

Keralevel® Eco
Ásványi eredetű, tanúsított, öko-kompatibilis, normál kötésidejű, tixotrop aljzatkiegyenlítő 
habarcs egyenetlen felületek nagy teherbíró képességű és hosszabb kötésidejű javítására. Ideális 
a GreenBuildingnél. Igen alacsony illékony szerves vegyület kibocsátású, inert hulladékként 
újrahasznosítható.

1

 2

®

2. réteg - Anyagszükséglet
≈ 1,15 kg/m2/mm

Aquastop Nanoflex®
Ásványi eredetű, lélegző, lúg- és klórálló, öko-kompatibilis tanúsított membrán, aljzatok nagy 
tapadású és hosszú élettartamú rugalmas vízszigetelésére ragasztókkal történő burkolás előtt. 
Ideális a GreenBuildingnél. Alacsony CO₂ és igen alacsony illékony szerves vegyület kibocsátású 
egykomponensű termék.

Hálóerősítés Aquastop AR1
Különleges lúgálló üvegszál háló, mely különösen alkalmas az öko-kompatibilis Aquastop Nanoflex® 
membrán megerősítéséhez.

Illesztések vízszigetelése Aquastop 120
NBR vízszigetelő flexibilis hézag kerületi és dilatációs hézagokhoz vízszigetelő rendszerekben. 
Kerámialapok, greslapok és terméskövek lerakása előtt. Alkalmazható az Nanodefense® Ecóval.

1. réteg - Anyagszükséglet
≈ 1,15 kg/m2/mm

Aquastop Nanoflex®
Ásványi eredetű, lélegző, lúg- és klórálló, öko-kompatibilis tanúsított membrán, aljzatok nagy 
tapadású és hosszú élettartamú rugalmas vízszigetelésére ragasztókkal történő burkolás előtt. 
Ideális a GreenBuildingnél. Alacsony CO₂ és igen alacsony illékony szerves vegyület kibocsátású 
egykomponensű termék.

≈ 10 m (5x5 mm-es fuga)  
1 patronnal (290 ml)

Aquastop Nanosil
Öko-kompatibilis, szerves, semleges merev szilán tömítőanyag a medencékben a vízvezeték- 
és elektromos hálózat, az áthaladó testek és az alkotóelemek vízhatlan tömítésére, ideális a 
GreenBuildingnél.

6

5

4

3

 3

®

2

 3

®

 3

®
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Készítsünk összekötő holkereket a fal-fal és fal-padló illesztéseknél, valamint minden sarokban

HORDOZÓRÉTEG ELKÉSZÍTÉSE

Anyagszükséglet
Lásd a táblázatot a következő 

oldalakon: 34-35

Fugalite® Bio
Hipoallergén, vizes bázisú műgyanta greslapok, természetes kövek és üvegmozaikok vízálló, 
foltosodásmentes, selyemhatású fugázására.

FUGÁZÁS

Anyagszükséglet
Szürke (k. a. 28%) ≈ 1,20 kg/m2/mm
Fehér (k. a. 33,6%) ≈ 1,25 kg/m2/mm

Bioflex® S1
Természetes adalékanyagokat rendkívül nagy mennyiségben tartalmazó, deformálható ásványi 
ragasztó greslapok, kerámia és természetes kő nagy teljesítményű, függőleges felületen 
megcsúszásmentes, hosszú nyitott idejű lerakásához. Öko-kompatibilis.

KERÁMIA BURKOLÁSA

C2 TE S1 - EN 12004

Simítás  
≈ 1,5 kg/m2/mm

Keralevel® Eco
Ásványi eredetű, tanúsított, öko-kompatibilis, normál kötésidejű, tixotrop aljzatkiegyenlítő 
habarcs egyenetlen felületek nagy teherbíró képességű és hosszabb kötésidejű javítására. Ideális 
a GreenBuildingnél. Igen alacsony illékony szerves vegyület kibocsátású, inert hulladékként 
újrahasznosítható.

CT C25-F6 - EN 13813

KIEGYENLÍTÉS

2. réteg - Anyagszükséglet
≈ 1,15 kg/m2/mm

Aquastop Nanoflex®
Ásványi eredetű, lélegző, lúg- és klórálló, öko-kompatibilis tanúsított membrán, aljzatok nagy 
tapadású és hosszú élettartamú rugalmas vízszigetelésére ragasztókkal történő burkolás előtt. 
Ideális a GreenBuildingnél. Alacsony CO₂ és igen alacsony illékony szerves vegyület kibocsátású 
egykomponensű termék.

Hálóerősítés Aquastop AR1
Különleges lúgálló üvegszál háló, mely különösen alkalmas az öko-kompatibilis Aquastop Nanoflex® 
membrán megerősítéséhez.

Illesztések vízszigetelése Aquastop 120
NBR vízszigetelő flexibilis hézag kerületi és dilatációs hézagokhoz vízszigetelő rendszerekben. 
Kerámialapok, greslapok és terméskövek lerakása előtt. Alkalmazható az Nanodefense® Ecóval.

1. réteg - Anyagszükséglet
≈ 1,15 kg/m2/mm

Aquastop Nanoflex®
Ásványi eredetű, lélegző, lúg- és klórálló, öko-kompatibilis tanúsított membrán, aljzatok nagy 
tapadású és hosszú élettartamú rugalmas vízszigetelésére ragasztókkal történő burkolás előtt. 
Ideális a GreenBuildingnél. Alacsony CO₂ és igen alacsony illékony szerves vegyület kibocsátású 
egykomponensű termék.

≈ 10 m (5x5 mm-es fuga)  
1 patronnal (290 ml)

Aquastop Nanosil
Öko-kompatibilis, szerves, semleges merev szilán tömítőanyag a medencékben a vízvezeték- 
és elektromos hálózat, az áthaladó testek és az alkotóelemek vízhatlan tömítésére, ideális a 
GreenBuildingnél.

VÍZSZIGETELÉS

CM O1P - EN 14891

CM O1P - EN 14891

Útmutató a padlók és burkolatok lerakásához
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Anyagszükséglet
Lásd a táblázatot a következő 

oldalakon: 34-35

Fugabella® Eco AM
Szerves öko-kompatibilis penészellenes fokozott rugalmasságú semleges szilikon tömítőanyag 
dilatációs-deformálódási hézagokhoz. Ideális a GreenBuildingnél. Oldószermentes, környezetbarát és 
megóvja a felhasználók egészségét.

5

 3

®

KERÁMIA-BURKOLÁS 
KÜLSŐ HOMLOKZATRA

• Biztonságos lerakást biztosít nehéz hőmérsékleti és 
páraviszonyok között

• Kiváló ellenállást biztosít a hőmérséklet-ingadozásokkal 
szemben

• Nagyon alacsony VOC kibocsátású rendszer, javítja a levegő 
minőségét és óvja a dolgozók egészségét

Simítás  
≈ 1,5 kg/m2/mm

Keralevel® Eco
Ásványi eredetű, tanúsított, öko-kompatibilis, normál kötésidejű, tixotrop aljzatkiegyenlítő 
habarcs egyenetlen felületek nagy teherbíró képességű és hosszabb kötésidejű javítására. Ideális 
a GreenBuildingnél. Igen alacsony illékony szerves vegyület kibocsátású, inert hulladékként 
újrahasznosítható.

2

 2

®

Ellenőrizzük az aljzat ellenálló-képességét. Beton esetében távolítsuk el a zsaluleválasztó olaj minden maradékát, amennyiben van.
Cementalapú vakolatok esetén ügyeljünk arra, hogy az aljzathoz való tapadásuk és belső összetartó erő értéke ≥ 1 N/mm2 legyen.

1

Anyagszükséglet
Lásd a táblázatot a következő 

oldalakon: 34-35

Fugalite® Bio
Hipoallergén, vizes bázisú műgyanta greslapok, természetes kövek és üvegmozaikok vízálló, 
foltosodásmentes, selyemhatású fugázására.

4

 3

®

Anyagszükséglet
Szürke (k. a. 32%) ≈ 1,25 kg/m2/mm
Fehér (k. a. 33%) ≈ 1,25 kg/m2/mm

Biogel® No Limits®
Kizárólagos Kerakoll geo-kötanyag alapúszerkezeti, rugalmas, több célú ragasztó gél minden 
anyagtípushoz, minden aljzaton, bármilyen alkalmazásnál való ragasztásához. Öko-kompatibilis.

Anyagszükséglet
≈ 1,45 kg/m2/mm

Biogel® Extreme®
Ultra deformálható, ultra bedolgozható, mindent ragasztó hibrid gélragasztó, a legszélsőségesebb 
körülményeken és alkalmazásokon tesztelve. Öko-kompatibilis. Ideális a GreenBuildingnél.

3

 2

®

 5

®
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Anyagszükséglet
Lásd a táblázatot a következő 

oldalakon: 34-35

Fugabella® Eco AM
Szerves öko-kompatibilis penészellenes fokozott rugalmasságú semleges szilikon tömítőanyag 
dilatációs-deformálódási hézagokhoz. Ideális a GreenBuildingnél. Oldószermentes, környezetbarát és 
megóvja a felhasználók egészségét.

DILATÁCIÓS HÉZAGOK

Simítás  
≈ 1,5 kg/m2/mm

Keralevel® Eco
Ásványi eredetű, tanúsított, öko-kompatibilis, normál kötésidejű, tixotrop aljzatkiegyenlítő 
habarcs egyenetlen felületek nagy teherbíró képességű és hosszabb kötésidejű javítására. Ideális 
a GreenBuildingnél. Igen alacsony illékony szerves vegyület kibocsátású, inert hulladékként 
újrahasznosítható.

CT C25-F6 - EN 13813

KIEGYENLÍTÉS

Ellenőrizzük az aljzat ellenálló-képességét. Beton esetében távolítsuk el a zsaluleválasztó olaj minden maradékát, amennyiben van.
Cementalapú vakolatok esetén ügyeljünk arra, hogy az aljzathoz való tapadásuk és belső összetartó erő értéke ≥ 1 N/mm2 legyen.

HORDOZÓRÉTEG ELKÉSZÍTÉSE

Anyagszükséglet
Lásd a táblázatot a következő 

oldalakon: 34-35

Fugalite® Bio
Hipoallergén, vizes bázisú műgyanta greslapok, természetes kövek és üvegmozaikok vízálló, 
foltosodásmentes, selyemhatású fugázására.

FUGÁZÁS

Anyagszükséglet
Szürke (k. a. 32%) ≈ 1,25 kg/m2/mm
Fehér (k. a. 33%) ≈ 1,25 kg/m2/mm

Biogel® No Limits®
Kizárólagos Kerakoll geo-kötanyag alapúszerkezeti, rugalmas, több célú ragasztó gél minden 
anyagtípushoz, minden aljzaton, bármilyen alkalmazásnál való ragasztásához. Öko-kompatibilis.

Anyagszükséglet
≈ 1,45 kg/m2/mm

Biogel® Extreme®
Ultra deformálható, ultra bedolgozható, mindent ragasztó hibrid gélragasztó, a legszélsőségesebb 
körülményeken és alkalmazásokon tesztelve. Öko-kompatibilis. Ideális a GreenBuildingnél.

KERÁMIA BURKOLÁSA

C2 TE S1 - EN 12004

R2 - EN 12004

Útmutató a padlók és burkolatok lerakásához
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KERÁMIA-BURKOLÁS ERŐS 
FORGALOMNAK KITETT HELYISÉGEKBEN

1

2

3

• Erős igénybevételnek kitett helyiségekben biztonságos 
lerakást biztosít

• A statikus és dinamikus terhelésnek való fokozott 
ellenállást biztosít

• Gyors megvalósítási időket tesz lehetővé

• Nagyon alacsony VOC kibocsátású rendszer, javítja a 
levegő minőségét és óvja a dolgozók egészségét

4

Anyagszükséglet
Lásd a táblázatot a következő 

oldalakon: 34-35

Fugabella® Eco Porcelana 0-5
Tanúsított, öko-kompatibilis, ásványi, természetes baktérium- és gombaálló, NHL 5 tiszta 
mésszel stabilizált fugázó 0-5 mm közötti, különösen nagy színtartósságú fugákhoz. Ideális a 
GreenBuildingnél. Igen alacsony illékony szerves vegyület kibocsátású, egykomponensű anyag. 
Újrahasznosított alapanyagot tartalmaz. Inert hulladékként újrahasznosítható.

3

Esztrich
≈ 2 – 2,5 kg/m2/cm rétegvastagság

Keracem® Eco
Öko-kompatibilis, ásványi, normál kötésidejű és gyorsan száradó tanúsított, hidraulikus kötőanyag, 
nagy ellenálló képességű esztrichekhez és padlófűtéshez. Ideális a GreenBuildingnél. Igen alacsony 
illékony szerves vegyület kibocsátású. Inert hulladékként újrahasznosítható.

1

Anyagszükséglet
Szürke (k. a. 32%) ≈ 1,25 kg/m2/mm
Fehér (k. a. 33%) ≈ 1,25 kg/m2/mm

Bioflex®
Öko-kompatibilis, alacsony vegyianyag-tartalmú ásványi ragasztó greslapok, kerámia és természetes 
kő nagy teljesítményű, függőleges felületen megcsúszásmentes, hosszú nyitott idejű ragasztásához.

Anyagszükséglet
≈ 3 mm (10x10 mm-es fuga esetén) 

egy 1 patronnal (310 ml)

Fugabella® Eco PU 40
Szerves, öko-kompatibilis, tixotróp, különösen dörzsálló poliuretán tömítőanyag dilatációs-
deformálódási hézagokhoz. Ideális a GreenBuildingnél. Környezetbarát.
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Anyagszükséglet
Lásd a táblázatot a következő 

oldalakon: 34-35

Fugabella® Eco Porcelana 0-5
Tanúsított, öko-kompatibilis, ásványi, természetes baktérium- és gombaálló, NHL 5 tiszta 
mésszel stabilizált fugázó 0-5 mm közötti, különösen nagy színtartósságú fugákhoz. Ideális a 
GreenBuildingnél. Igen alacsony illékony szerves vegyület kibocsátású, egykomponensű anyag. 
Újrahasznosított alapanyagot tartalmaz. Inert hulladékként újrahasznosítható.

FUGÁZÁS

Esztrich
≈ 2 – 2,5 kg/m2/cm rétegvastagság

Keracem® Eco
Öko-kompatibilis, ásványi, normál kötésidejű és gyorsan száradó tanúsított, hidraulikus kötőanyag, 
nagy ellenálló képességű esztrichekhez és padlófűtéshez. Ideális a GreenBuildingnél. Igen alacsony 
illékony szerves vegyület kibocsátású. Inert hulladékként újrahasznosítható.

ALJZAT

Anyagszükséglet
Szürke (k. a. 32%) ≈ 1,25 kg/m2/mm
Fehér (k. a. 33%) ≈ 1,25 kg/m2/mm

Bioflex®
Öko-kompatibilis, alacsony vegyianyag-tartalmú ásványi ragasztó greslapok, kerámia és természetes 
kő nagy teljesítményű, függőleges felületen megcsúszásmentes, hosszú nyitott idejű ragasztásához.

Anyagszükséglet
≈ 3 mm (10x10 mm-es fuga esetén) 

egy 1 patronnal (310 ml)

Fugabella® Eco PU 40
Szerves, öko-kompatibilis, tixotróp, különösen dörzsálló poliuretán tömítőanyag dilatációs-
deformálódási hézagokhoz. Ideális a GreenBuildingnél. Környezetbarát.

DILATÁCIÓS HÉZAGOK

KERÁMIA BURKOLÁSA

CG2 WA - ISO 13007-3

C2 TE - EN 12004

Útmutató a padlók és burkolatok lerakásához
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VÉKONY, NAGY MÉRETŰ 
LAPOK BURKOLÁSA

• A vékony elemek biztonságos lerakását biztosítja

• Fokozott nyomószilárdságot biztosít

• Alkalmas felújításoknál

• Csökkenti a beavatkozási időket

• Nagyon alacsony VOC kibocsátású rendszer, javítja a 
levegő minőségét és óvja a dolgozók egészségét

Anyagszükséglet
Lásd a táblázatot a következő 

oldalakon: 34-35

Fugabella® Eco Silicone
Szerves, öko-kompatibilis, penészmentes, fokozott rugalmasságú acetát-szilikon tömítőanyag dilatációs 
és deformálódási hézagokhoz. Ideális a GreenBuildingnél. Oldószermentes, környezetbarát és megóvja 
a felhasználók egészségét.

6

 4

®

Anyagszükséglet
Lásd a táblázatot a következő 

oldalakon: 34-35

Fugalite® Eco
Öko-kompatibilis, üveg keménységű és tanúsított, különösen folyékony és tisztítható, baktérium- 
és gombaálló, vízálló és foltosodásmentes fugázó és ragasztó 0-20 mm-es, nagy vegyi-mechanikai 
ellenállású fugákhoz, biztosítja a kerámia felületek folytonosságát. Ideális a GreenBuildingnél.  
Igen alacsony illékony szerves vegyület kibocsátású.

5

 1

®

Anyagszükséglet
Szürke (k. a. 32%) ≈ 1,25 kg/m2/mm
Fehér (k. a. 33%) ≈ 1,25 kg/m2/mm

Biogel® No Limits®
Kizárólagos Kerakoll geo-kötanyag alapúszerkezeti, rugalmas, több célú ragasztó gél minden 
anyagtípushoz, minden aljzaton, bármilyen alkalmazásnál való ragasztásához. Öko-kompatibilis.

4

 5

®

Kiegyenlítés
≈ 1,6 kg/m2/mm

Keratech® Eco R10
Ásványi eredetű, tanúsított, öko-kompatibilis, ultra gyors aljzatkiegyenlítő anyag, egyenetlen 
aljzatok nagy ellenálló képességű és rétegvastagságú javítására, ideális a GreenBuildinghez. 
Alacsony CO₂, valamint igen alacsony illékony szerves vegyület kibocsátású, inert hulladékként 
újrahasznosítható.

3

 4

®

Esztrich
≈ 2 – 2,5 kg/m2/cm rétegvastagság

Keracem® Eco
Öko-kompatibilis, ásványi, normál kötésidejű és gyorsan száradó tanúsított, hidraulikus kötőanyag, 
nagy ellenálló képességű esztrichekhez és padlófűtéshez. Ideális a GreenBuildingnél. Igen alacsony 
illékony szerves vegyület kibocsátású. Inert hulladékként újrahasznosítható.

1

 2

®

Anyagszükséglet
≈ 0,15 – 0,25 kg/m2

Primer A Eco
Tanúsított, vizes alapú öko-kompatibilis felületi szigetelő anyag, ásványi, cement, gipsz vagy 
anhidrit alapú száraz, nedvszívó aljzatokhoz. Ideális a GreenBuildingnél. Oldószermentes és igen 
alacsony illékony szerves vegyület kibocsátású egykomponensű termék. Környezetbarát és óvja a 
felhasználók egészségét.

2

 5

®

1

4
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3

2

C10
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Anyagszükséglet
Lásd a táblázatot a következő 

oldalakon: 34-35

Fugabella® Eco Silicone
Szerves, öko-kompatibilis, penészmentes, fokozott rugalmasságú acetát-szilikon tömítőanyag dilatációs 
és deformálódási hézagokhoz. Ideális a GreenBuildingnél. Oldószermentes, környezetbarát és megóvja 
a felhasználók egészségét.

DILATÁCIÓS HÉZAGOK

Anyagszükséglet
Lásd a táblázatot a következő 

oldalakon: 34-35

Fugalite® Eco
Öko-kompatibilis, üveg keménységű és tanúsított, különösen folyékony és tisztítható, baktérium- 
és gombaálló, vízálló és foltosodásmentes fugázó és ragasztó 0-20 mm-es, nagy vegyi-mechanikai 
ellenállású fugákhoz, biztosítja a kerámia felületek folytonosságát. Ideális a GreenBuildingnél.  
Igen alacsony illékony szerves vegyület kibocsátású.

FUGÁZÁS

Anyagszükséglet
Szürke (k. a. 32%) ≈ 1,25 kg/m2/mm
Fehér (k. a. 33%) ≈ 1,25 kg/m2/mm

Biogel® No Limits®
Kizárólagos Kerakoll geo-kötanyag alapúszerkezeti, rugalmas, több célú ragasztó gél minden 
anyagtípushoz, minden aljzaton, bármilyen alkalmazásnál való ragasztásához. Öko-kompatibilis.

KERÁMIA BURKOLÁSA

C2 TE S1 - EN 12004

Kiegyenlítés
≈ 1,6 kg/m2/mm

Keratech® Eco R10
Ásványi eredetű, tanúsított, öko-kompatibilis, ultra gyors aljzatkiegyenlítő anyag, egyenetlen 
aljzatok nagy ellenálló képességű és rétegvastagságú javítására, ideális a GreenBuildinghez. 
Alacsony CO₂, valamint igen alacsony illékony szerves vegyület kibocsátású, inert hulladékként 
újrahasznosítható.

KIEGYENLÍTÉS

CT C30-F6 - EN 13813

Esztrich
≈ 2 – 2,5 kg/m2/cm rétegvastagság

Keracem® Eco
Öko-kompatibilis, ásványi, normál kötésidejű és gyorsan száradó tanúsított, hidraulikus kötőanyag, 
nagy ellenálló képességű esztrichekhez és padlófűtéshez. Ideális a GreenBuildingnél. Igen alacsony 
illékony szerves vegyület kibocsátású. Inert hulladékként újrahasznosítható.

ALJZAT

Anyagszükséglet
≈ 0,15 – 0,25 kg/m2

Primer A Eco
Tanúsított, vizes alapú öko-kompatibilis felületi szigetelő anyag, ásványi, cement, gipsz vagy 
anhidrit alapú száraz, nedvszívó aljzatokhoz. Ideális a GreenBuildingnél. Oldószermentes és igen 
alacsony illékony szerves vegyület kibocsátású egykomponensű termék. Környezetbarát és óvja a 
felhasználók egészségét.

SZIGETELÉS

Útmutató a padlók és burkolatok lerakásához
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Nem nedvszívó, sima, tömör, jól rögzített felületek, amelyeket a jelenlévő szennyeződés eltávolítására szolgáló speciális termékekkel való vegyi 
tisztítás révén elő kell készíteni. Amennyiben nem lehet elvégezni a vegyi tisztítást, megfelelő mechanikai előkészítést kell végezni.

MEGLÉVŐ ALJZAT1

EcoSound 24
Újrahasznosított gumiból és parafából készült, elasztikus és hangtompító tulajdonságokkal 
rendelkező rugalmas réteg a lépések zajának csökkentésére, igen alacsony illékony szerves vegyület 
kibocsátású.

HANGSZIGETELÉS3

LAPOK ILLESZTÉSE

EcoSound Nastro
Fokozott tapadóképességű, hangcsillapító, 40 mm széles, lúgálló polipropilén szövettel bevont butil ragasztószalag, a SoundExpert 
rendszerekben a szomszédos lapok közötti hézagok tömítésére. Igen alacsony illékony szerves vegyület kibocsátású.

4

KERÜLETI HÉZAG

Tapetex SIim
Összenyomható, expandált, zártcellás polietilén ragasztószalag kis vastagságú kerületi elválasztó hézagokhoz. Igen alacsony illékony szerves 
vegyület kibocsátású.

5

1 2

4
5

7

8

3

6

Anyagszükséglet
Lásd a táblázatot a következő 

oldalakon: 34-35

Fugabella® Eco Silicone
Szerves, öko-kompatibilis, penészmentes, fokozott rugalmasságú acetát-szilikon tömítőanyag dilatációs 
és deformálódási hézagokhoz. Ideális a GreenBuildingnél. Oldószermentes, környezetbarát és megóvja 
a felhasználók egészségét.

DILATÁCIÓS HÉZAGOK8

 4

®

Anyagszükséglet
Lásd a táblázatot a következő 

oldalakon: 34-35

Fugalite® Bio
Hipoallergén, vizes bázisú műgyanta greslapok, természetes kövek és üvegmozaikok vízálló, 
foltosodásmentes, selyemhatású fugázására.

FUGÁZÁS7

Anyagszükséglet
Szürke (k.a. 28%) ≈ 1,20 kg/m2/mm
Fehér (k.a. 33,6%) ≈ 1,25 kg/m2/mm

Bioflex® S1
Természetes adalékanyagokat rendkívül nagy mennyiségben tartalmazó, deformálható ásványi 
ragasztó greslapok, kerámia és természetes kő nagy teljesítményű, függőleges felületen 
megcsúszásmentes, hosszú nyitott idejű lerakásához. Öko-kompatibilis.

KERÁMIA BURKOLÁSA6

Anyagszükséglet
Szürke (k. a. 32%) ≈ 1,25 kg/m2/mm
Fehér (k. a. 33%) ≈ 1,25 kg/m2/mm

Bioflex®
Öko-kompatibilis, alacsony vegyianyag-tartalmú ásványi ragasztó greslapok, kerámia és természetes 
kő nagy teljesítményű, függőleges felületen megcsúszásmentes, hosszú nyitott idejű ragasztásához.

ECOSOUND 24 LERAKÁSA2

 4

®

 3

®

• Csökkenti a lépések zaját az égetett kerámia és vasbeton 
kombinációjával készített födémeken akár 24 dB-ig

• Megnöveli a zajvédelmi komfortot a nagyfrekvenciás zajok 
csökkentésének köszönhetően

• Alkalmas padlófűtésre is

KERÁMIA-BURKOLÁS PADLÓ ALATTI 
HANGSZIGETELŐ RENDSZERREL

4®
Szürke

5®
Fehér

C12
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Nem nedvszívó, sima, tömör, jól rögzített felületek, amelyeket a jelenlévő szennyeződés eltávolítására szolgáló speciális termékekkel való vegyi 
tisztítás révén elő kell készíteni. Amennyiben nem lehet elvégezni a vegyi tisztítást, megfelelő mechanikai előkészítést kell végezni.

MEGLÉVŐ ALJZAT

EcoSound 24
Újrahasznosított gumiból és parafából készült, elasztikus és hangtompító tulajdonságokkal 
rendelkező rugalmas réteg a lépések zajának csökkentésére, igen alacsony illékony szerves vegyület 
kibocsátású.

HANGSZIGETELÉS

LAPOK ILLESZTÉSE

EcoSound Nastro
Fokozott tapadóképességű, hangcsillapító, 40 mm széles, lúgálló polipropilén szövettel bevont butil ragasztószalag, a SoundExpert 
rendszerekben a szomszédos lapok közötti hézagok tömítésére. Igen alacsony illékony szerves vegyület kibocsátású.

KERÜLETI HÉZAG

Tapetex SIim
Összenyomható, expandált, zártcellás polietilén ragasztószalag kis vastagságú kerületi elválasztó hézagokhoz. Igen alacsony illékony szerves 
vegyület kibocsátású.

Anyagszükséglet
Lásd a táblázatot a következő 

oldalakon: 34-35

Fugabella® Eco Silicone
Szerves, öko-kompatibilis, penészmentes, fokozott rugalmasságú acetát-szilikon tömítőanyag dilatációs 
és deformálódási hézagokhoz. Ideális a GreenBuildingnél. Oldószermentes, környezetbarát és megóvja 
a felhasználók egészségét.

DILATÁCIÓS HÉZAGOK

Anyagszükséglet
Lásd a táblázatot a következő 

oldalakon: 34-35

Fugalite® Bio
Hipoallergén, vizes bázisú műgyanta greslapok, természetes kövek és üvegmozaikok vízálló, 
foltosodásmentes, selyemhatású fugázására.

FUGÁZÁS

Anyagszükséglet
Szürke (k.a. 28%) ≈ 1,20 kg/m2/mm
Fehér (k.a. 33,6%) ≈ 1,25 kg/m2/mm

Bioflex® S1
Természetes adalékanyagokat rendkívül nagy mennyiségben tartalmazó, deformálható ásványi 
ragasztó greslapok, kerámia és természetes kő nagy teljesítményű, függőleges felületen 
megcsúszásmentes, hosszú nyitott idejű lerakásához. Öko-kompatibilis.

KERÁMIA BURKOLÁSA

Anyagszükséglet
Szürke (k. a. 32%) ≈ 1,25 kg/m2/mm
Fehér (k. a. 33%) ≈ 1,25 kg/m2/mm

Bioflex®
Öko-kompatibilis, alacsony vegyianyag-tartalmú ásványi ragasztó greslapok, kerámia és természetes 
kő nagy teljesítményű, függőleges felületen megcsúszásmentes, hosszú nyitott idejű ragasztásához.

ECOSOUND 24 LERAKÁSA

C2 TE S1 - EN 12004

C2 TE - EN 12004

Útmutató a padlók és burkolatok lerakásához
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Távolítsuk el teljesen az omladozó, nem megfelelően stabil vagy nem tökéletesen kötött részeket. Az aljzat legyen stabil, nem deformálódó, 
repedésmentes, amelyben már végbement az érlelődési higrometriás zsugorodás.

MEGLÉVŐ ALJZAT1

1 2

6

4

5

7

3

Anyagszükséglet
Lásd a táblázatot a következő 

oldalakon: 34-35

Fugabella® Eco Silicone
Szerves, öko-kompatibilis, penészmentes, fokozott rugalmasságú acetát-szilikon tömítőanyag dilatációs 
és deformálódási hézagokhoz. Ideális a GreenBuildingnél. Oldószermentes, környezetbarát és megóvja 
a felhasználók egészségét.

DILATÁCIÓS HÉZAGOK7

 4

®

Anyagszükséglet 
≈ 0,9 kg/m2/mm

EcoSound Flex
Tanúsított, ásványi öko-kompatibilis önterülő hangszigetelő a kerámia, természetes kő és gyanta/
cement átalakított anyagú padlók hangszigetelésére, ideális a GreenBuildingnél. Igen alacsony 
illékony szerves vegyület kibocsátású.

HANGSZIGETELŐ ÖNTERÜLŐ KIEGYENLÍTŐ4

 3

®

Anyagszükséglet
Szürke (k. a. 32%) ≈ 1,25 kg/m2/mm
Fehér (k. a. 33%) ≈ 1,25 kg/m2/mm

Bioflex®
Öko-kompatibilis, alacsony vegyianyag-tartalmú ásványi ragasztó greslapok, kerámia és természetes 
kő nagy teljesítményű, függőleges felületen megcsúszásmentes, hosszú nyitott idejű ragasztásához.

KERÁMIA BURKOLÁSA5

 4

®

Anyagszükséglet 
 ≈ 0,15 – 0,25 kg/m2

Primer A Eco
Tanúsított, vizes alapú öko-kompatibilis felületi szigetelő anyag, ásványi, cement, gipsz vagy 
anhidrit alapú száraz, nedvszívó aljzatokhoz. Ideális a GreenBuildingnél. Oldószermentes és igen 
alacsony illékony szerves vegyület kibocsátású egykomponensű termék. Környezetbarát és óvja a 
felhasználók egészségét.

2

 5

®

KERÜLETI HÉZAG

Tapetex SIim
Összenyomható, expandált, zártcellás polietilén ragasztószalag kis vastagságú kerületi elválasztó hézagokhoz. Igen alacsony illékony szerves 
vegyület kibocsátású.

3

Anyagszükséglet
Lásd a táblázatot a következő 

oldalakon: 34-35

Fugalite® Bio Parquet
Vizes bázisú műgyanta a parketta hatású kerámiák fugázásához. A Fugalite® Bio Parquet a 
bőrgyógyászati teszt szerint hipoallergén. 12 természetes színárnyalatban kapható. Biztosítja a 
parketta hatású kerámiák esztétikai és funkcionális folytonosságát.

 3

®

FUGÁZÁS6

• Csökkenti a lépések zaját a téglával kombinált vasbeton 
födémeken akár 23 dB-ig

• Megnöveli a zajvédelmi komfortot a nagyfrekvenciás zajok 
csökkentésének köszönhetően

• Lehetővé teszi, hogy rövid idő alatt egy folytonos 
szigetelőréteget hozzunk létre

KERÁMIA-BURKOLÁS ÖNTERÜLŐ 
HANGSZIGETELŐ RENDSZERRELC13
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Távolítsuk el teljesen az omladozó, nem megfelelően stabil vagy nem tökéletesen kötött részeket. Az aljzat legyen stabil, nem deformálódó, 
repedésmentes, amelyben már végbement az érlelődési higrometriás zsugorodás.

MEGLÉVŐ ALJZAT

Anyagszükséglet
Lásd a táblázatot a következő 

oldalakon: 34-35

Fugabella® Eco Silicone
Szerves, öko-kompatibilis, penészmentes, fokozott rugalmasságú acetát-szilikon tömítőanyag dilatációs 
és deformálódási hézagokhoz. Ideális a GreenBuildingnél. Oldószermentes, környezetbarát és megóvja 
a felhasználók egészségét.

DILATÁCIÓS HÉZAGOK

Anyagszükséglet 
≈ 0,9 kg/m2/mm

EcoSound Flex
Tanúsított, ásványi öko-kompatibilis önterülő hangszigetelő a kerámia, természetes kő és gyanta/
cement átalakított anyagú padlók hangszigetelésére, ideális a GreenBuildingnél. Igen alacsony 
illékony szerves vegyület kibocsátású.

HANGSZIGETELŐ ÖNTERÜLŐ KIEGYENLÍTŐ

Anyagszükséglet
Szürke (k. a. 32%) ≈ 1,25 kg/m2/mm
Fehér (k. a. 33%) ≈ 1,25 kg/m2/mm

Bioflex®
Öko-kompatibilis, alacsony vegyianyag-tartalmú ásványi ragasztó greslapok, kerámia és természetes 
kő nagy teljesítményű, függőleges felületen megcsúszásmentes, hosszú nyitott idejű ragasztásához.

KERÁMIA BURKOLÁSA

C2 TE - EN 12004

Anyagszükséglet 
 ≈ 0,15 – 0,25 kg/m2

Primer A Eco
Tanúsított, vizes alapú öko-kompatibilis felületi szigetelő anyag, ásványi, cement, gipsz vagy 
anhidrit alapú száraz, nedvszívó aljzatokhoz. Ideális a GreenBuildingnél. Oldószermentes és igen 
alacsony illékony szerves vegyület kibocsátású egykomponensű termék. Környezetbarát és óvja a 
felhasználók egészségét.

ALAPOZÁS

KERÜLETI HÉZAG

Tapetex SIim
Összenyomható, expandált, zártcellás polietilén ragasztószalag kis vastagságú kerületi elválasztó hézagokhoz. Igen alacsony illékony szerves 
vegyület kibocsátású.

Anyagszükséglet
Lásd a táblázatot a következő 

oldalakon: 34-35

Fugalite® Bio Parquet
Vizes bázisú műgyanta a parketta hatású kerámiák fugázásához. A Fugalite® Bio Parquet a 
bőrgyógyászati teszt szerint hipoallergén. 12 természetes színárnyalatban kapható. Biztosítja a 
parketta hatású kerámiák esztétikai és funkcionális folytonosságát.

FUGÁZÁS

Útmutató a padlók és burkolatok lerakásához
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KERÁMIA-BURKOLÁS 
KÜLTÉRI FELÜLETEKRE

• Elvégzi bármilyen, régi vagy új, nedves vagy száraz, repedezett 
vagy méretváltozásnak kitett felület vízszigetelését

• Kiegyenlíti a higrometriás zsugorodásból és a hődeformációból 
adódó feszültségeket

• Csökkenti a beépítési időt: vízszigetelés és a burkolat lerakása 
várakozás nélkül, azonnal járható

• Segítségével nem kell betartani az aljzat dilatációs hézagjaira 
vonatkozó szabályokat

2

1

6

7

8

3

Aljzatok: esztrichek, vékony kőlapok, meglévő, aljzathoz rögzített természetes kövek, érlelt beton, aljzathoz rögzített szálerősítésű cement és 
gipsz lemezek. Ellenőrizzük az aljzatok mechanikai tulajdonságait és épségét; ellenőrizzük a felület tisztaságát.

1

54

Illesztések vízszigetelése Aquastop 120
NBR vízszigetelő flexibilis hézag kerületi és dilatációs hézagokhoz vízszigetelő rendszerekben. 
Kerámialapok, greslapok és terméskövek lerakása előtt. Alkalmazható az Nanodefense® Ecóval.

Anyagszükséglet  
≈ 0,8 kg/m2

Aquastop Fix
Ásványi eredetű, tanúsított, öko-kompatibilis szigetelőanyag, nagy tapadású vízhatlan tömítéshez. 
Ideális a GreenBuildingnél. Igen alacsony illékony szerves vegyület kibocsátású egykomponensű 
termék. Inert hulladékként újrahasznosítható.

23 m2, 1 db 20 m-es tekerccsel Aquastop Green
Vízálló, nem törékeny, nagy tapadású membrán balkonokhoz, teraszokhoz és vízszintes felületekhez a 
kerámia és természetes kő lerakása előtt; meglévő burkolaton, repedezett, nem tökéletesen érlelt és 
maradék nedvességtartalom miatt esetleg pára okozta feszültséggel terhelt aljzatokon is vízszigetelést 
képez.

Anyagszükséglet
Szürke (k. a. 32%) ≈ 1,25 kg/m2/mm
Fehér (k. a. 33%) ≈ 1,25 kg/m2/mm

Biogel® No Limits®
Kizárólagos Kerakoll geo-kötanyag alapúszerkezeti, rugalmas, több célú ragasztó gél minden 
anyagtípushoz, minden aljzaton, bármilyen alkalmazásnál való ragasztásához. Öko-kompatibilis.

5

4

3

2  5

®

Anyagszükséglet
Szürke (k. a. 32%) ≈ 1,25 kg/m2/mm
Fehér (k. a. 33%) ≈ 1,25 kg/m2/mm

Biogel® No Limits®
Kizárólagos Kerakoll geo-kötanyag alapúszerkezeti, rugalmas, több célú ragasztó gél minden 
anyagtípushoz, minden aljzaton, bármilyen alkalmazásnál való ragasztásához. Öko-kompatibilis.

6

 5

®

Anyagszükséglet
Lásd a táblázatot a következő 

oldalakon: 34-35

Fugabella® Eco Silicone
Szerves, öko-kompatibilis, penészmentes, fokozott rugalmasságú acetát-szilikon tömítőanyag dilatációs 
és deformálódási hézagokhoz. Ideális a GreenBuildingnél. Oldószermentes, környezetbarát és megóvja 
a felhasználók egészségét.

8

 4

®

Anyagszükséglet
Lásd a táblázatot a következő 

oldalakon: 34-35

Fugalite® Bio
Hipoallergén, vizes bázisú műgyanta greslapok, természetes kövek és üvegmozaikok vízálló, 
foltosodásmentes, selyemhatású fugázására.

7

 3

®

 2

®

C14

30



Aljzatok: esztrichek, vékony kőlapok, meglévő, aljzathoz rögzített természetes kövek, érlelt beton, aljzathoz rögzített szálerősítésű cement és 
gipsz lemezek. Ellenőrizzük az aljzatok mechanikai tulajdonságait és épségét; ellenőrizzük a felület tisztaságát.

HORDOZÓRÉTEG

Illesztések vízszigetelése Aquastop 120
NBR vízszigetelő flexibilis hézag kerületi és dilatációs hézagokhoz vízszigetelő rendszerekben. 
Kerámialapok, greslapok és terméskövek lerakása előtt. Alkalmazható az Nanodefense® Ecóval.

Anyagszükséglet  
≈ 0,8 kg/m2

Aquastop Fix
Ásványi eredetű, tanúsított, öko-kompatibilis szigetelőanyag, nagy tapadású vízhatlan tömítéshez. 
Ideális a GreenBuildingnél. Igen alacsony illékony szerves vegyület kibocsátású egykomponensű 
termék. Inert hulladékként újrahasznosítható.

23 m2, 1 db 20 m-es tekerccsel Aquastop Green
Vízálló, nem törékeny, nagy tapadású membrán balkonokhoz, teraszokhoz és vízszintes felületekhez a 
kerámia és természetes kő lerakása előtt; meglévő burkolaton, repedezett, nem tökéletesen érlelt és 
maradék nedvességtartalom miatt esetleg pára okozta feszültséggel terhelt aljzatokon is vízszigetelést 
képez.

Anyagszükséglet
Szürke (k. a. 32%) ≈ 1,25 kg/m2/mm
Fehér (k. a. 33%) ≈ 1,25 kg/m2/mm

Biogel® No Limits®
Kizárólagos Kerakoll geo-kötanyag alapúszerkezeti, rugalmas, több célú ragasztó gél minden 
anyagtípushoz, minden aljzaton, bármilyen alkalmazásnál való ragasztásához. Öko-kompatibilis.

VÍZSZIGETELÉS

C2 TE S1 - EN 12004

Anyagszükséglet
Szürke (k. a. 32%) ≈ 1,25 kg/m2/mm
Fehér (k. a. 33%) ≈ 1,25 kg/m2/mm

Biogel® No Limits®
Kizárólagos Kerakoll geo-kötanyag alapúszerkezeti, rugalmas, több célú ragasztó gél minden 
anyagtípushoz, minden aljzaton, bármilyen alkalmazásnál való ragasztásához. Öko-kompatibilis.

KERÁMIA BURKOLÁSA

C2 TE S1 - EN 12004

Anyagszükséglet
Lásd a táblázatot a következő 

oldalakon: 34-35

Fugabella® Eco Silicone
Szerves, öko-kompatibilis, penészmentes, fokozott rugalmasságú acetát-szilikon tömítőanyag dilatációs 
és deformálódási hézagokhoz. Ideális a GreenBuildingnél. Oldószermentes, környezetbarát és megóvja 
a felhasználók egészségét.

DILATÁCIÓS HÉZAGOK

Anyagszükséglet
Lásd a táblázatot a következő 

oldalakon: 34-35

Fugalite® Bio
Hipoallergén, vizes bázisú műgyanta greslapok, természetes kövek és üvegmozaikok vízálló, 
foltosodásmentes, selyemhatású fugázására.

FUGÁZÁS

Útmutató a padlók és burkolatok lerakásához
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KERÁMIA-BURKOLÁS ELEKTROMOS  
FŰTŐRENDSZERT TARTALMAZÓ BETON ALJZATOKRA

• Biztonságos burkolást biztosít a fokozottan 
deformálódó aljzatokon

• Optimalizálja a fűtőberendezés hatékonyságát

• Nem érzékeny a hőmérséklet-ingadozásokra

• Gyors megvalósítási időket tesz lehetővé

• Nagyon alacsony VOC kibocsátású rendszer, 
javítja a levegő minőségét és óvja a dolgozók 
egészségét

Anyagszükséglet
Lásd a táblázatot a következő 

oldalakon: 34-35

Fugalite® Eco
Öko-kompatibilis, üveg keménységű és tanúsított, különösen folyékony és tisztítható, baktérium- 
és gombaálló, vízálló és foltosodásmentes fugázó és ragasztó 0-20 mm-es, nagy vegyi-mechanikai 
ellenállású fugákhoz, biztosítja a kerámia felületek folytonosságát. Ideális a GreenBuildingnél. Igen 
alacsony illékony szerves vegyület kibocsátású.

5

Anyagszükséglet
Szürke (k. a. 32%) ≈ 1,25 kg/m2/mm
Fehér (k. a. 33%) ≈ 1,25 kg/m2/mm

Biogel® No Limits®
Kizárólagos Kerakoll geo-kötanyag alapúszerkezeti, rugalmas, több célú ragasztó gél minden 
anyagtípushoz, minden aljzaton, bármilyen alkalmazásnál való ragasztásához. Öko-kompatibilis.

Kiegyenlítés
≈ 1,7 kg/m2/mm

Keratech® Eco HP3
Tanúsított, ásványi alapú öko-kompatibilis, gyors önterülő kiegyenlítő anyag, szabálytalan aljzatok 
nagy ellenálló képességű és sima eldolgozású javítására. Ideális a GreenBuildingnél. Alacsony CO₂, és 
igen alacsony illékony szerves vegyület kibocsátás. Inert hulladékként újrahasznosítható.

4
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Anyagszükséglet
Lásd a táblázatot a következő 

oldalakon: 34-35

Fugabella® Eco Silicone
Szerves, öko-kompatibilis, penészmentes, fokozott rugalmasságú acetát-szilikon tömítőanyag 
dilatációs és deformálódási hézagokhoz. Ideális a GreenBuildingnél. Oldószermentes, környezetbarát 
és megóvja a felhasználók egészségét.

6

 4

®

Fűtőrendszer
2

Anyagszükséglet
≈ 0,15 – 0,25 kg/m2

Primer A Eco
Tanúsított, vizes alapú öko-kompatibilis felületi szigetelő anyag, ásványi, cement, gipsz vagy 
anhidrit alapú száraz, nedvszívó aljzatokhoz. Ideális a GreenBuildingnél. Oldószermentes és igen 
alacsony illékony szerves vegyület kibocsátású egykomponensű termék. Környezetbarát és óvja a 
felhasználók egészségét.
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Anyagszükséglet
Lásd a táblázatot a következő 

oldalakon: 34-35

Fugalite® Eco
Öko-kompatibilis, üveg keménységű és tanúsított, különösen folyékony és tisztítható, baktérium- 
és gombaálló, vízálló és foltosodásmentes fugázó és ragasztó 0-20 mm-es, nagy vegyi-mechanikai 
ellenállású fugákhoz, biztosítja a kerámia felületek folytonosságát. Ideális a GreenBuildingnél. Igen 
alacsony illékony szerves vegyület kibocsátású.

FUGÁZÁS

Anyagszükséglet
Szürke (k. a. 32%) ≈ 1,25 kg/m2/mm
Fehér (k. a. 33%) ≈ 1,25 kg/m2/mm

Biogel® No Limits®
Kizárólagos Kerakoll geo-kötanyag alapúszerkezeti, rugalmas, több célú ragasztó gél minden 
anyagtípushoz, minden aljzaton, bármilyen alkalmazásnál való ragasztásához. Öko-kompatibilis.

Kiegyenlítés
≈ 1,7 kg/m2/mm

Keratech® Eco HP3
Tanúsított, ásványi alapú öko-kompatibilis, gyors önterülő kiegyenlítő anyag, szabálytalan aljzatok 
nagy ellenálló képességű és sima eldolgozású javítására. Ideális a GreenBuildingnél. Alacsony CO₂, és 
igen alacsony illékony szerves vegyület kibocsátás. Inert hulladékként újrahasznosítható.

KERÁMIA BURKOLÁSA

ÖNTERÜLŐ KIEGYENLÍTŐ

C2 TE S1 - EN 12004

CT C30-F7 - EN 13813

Anyagszükséglet
Lásd a táblázatot a következő 

oldalakon: 34-35

Fugabella® Eco Silicone
Szerves, öko-kompatibilis, penészmentes, fokozott rugalmasságú acetát-szilikon tömítőanyag 
dilatációs és deformálódási hézagokhoz. Ideális a GreenBuildingnél. Oldószermentes, környezetbarát 
és megóvja a felhasználók egészségét.

DILATÁCIÓS HÉZAGOK

Fűtőrendszer

FŰTŐRENDSZER

Anyagszükséglet
≈ 0,15 – 0,25 kg/m2

Primer A Eco
Tanúsított, vizes alapú öko-kompatibilis felületi szigetelő anyag, ásványi, cement, gipsz vagy 
anhidrit alapú száraz, nedvszívó aljzatokhoz. Ideális a GreenBuildingnél. Oldószermentes és igen 
alacsony illékony szerves vegyület kibocsátású egykomponensű termék. Környezetbarát és óvja a 
felhasználók egészségét.

ALAPOZÁS

Útmutató a padlók és burkolatok lerakásához
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Fuga és tömítőanyag kódok és színkártyák
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01 Fehér l l l l l

02 Világosszürke l l l l

03 Manhattan l l l l l l

04 Vasszürke l l l l l l

05 Antracit l l l l l l

06 Fekete l l l l

07 Jázmin l l l l l

08 Bahama Bézs l l l l l l

09 Karamell l l l

10 Terrakotta l l l

11 Barna l l l

12 Dióbarna l l l l

De
sig

n C
oll

ec
tio

n

51 Silver l l l l

50 Pergamen l l l

46 Elefántcsont l l l l

45 Limestone l l l

52 Galambszürke l l l

44 Cementszürke l l l

48 Mokka l l l

Co
lor

s C
oll
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tio

n

38 Husky l l l

47 Földközikék l l l

15 Óceánkék l l l l

41 Eukaliptusz Zöld l l l

49 Mohazöld l l l

20 Magnólia l l l

27 Naplemente l l l

21 Piros l l l

23 Sárga l l l

Fu
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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

Az anyagok sokfélesége és az eltérő nyomdai színek miatt a 
szemközti oldalon lévő táblázatban a színek jelölése csupán 
tájékoztató jellegű.  
A színtartással kapcsolatos további információk a termék 
műszaki adatlapján találhatóak.
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Egy FUGABELLA® ECO SILICONE patronnal elkészíthető hézag folyóméterszáma

Mélység Szélesség 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

SZERVES TÖMÍTŐANYAGOK

gramm/m2 - fugaszélesség 1 mm

Méret Rétegvastagság FUGABELLA® ECO PORCELANA 0-5

Mozaik 2x2 cm 3 mm ≈ 535

5x5 cm 4 mm ≈ 295

Kerámialapok 30x60 cm 4 mm ≈ 40

Márványlapok 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

Terrakotta 30x30 cm 15 mm –

Klinker 12,5x24,5 cm 12 mm –

ÁSVÁNYI ALAPÚ FUGÁZÓK

Ahol nincs feltüntetve anyagszükséglet, 
ott a szélesség-mélység aránya nem 
teljesül, így az illesztés nem készíthető el.

Fugázóanyagok anyagszükséglete Fugabella® és Fugalite®

gramm/m2 - fugaszélesség 1 mm

Méret Rétegvastagság FUGALITE® BIO FUGALITE® BIO PARQUET FUGALITE® ECO

Mozaik 2x2 cm 3 mm ≈ 560 ≈ 560 ≈ 530

5x5 cm 4 mm ≈ 350 ≈ 305 ≈ 290

Kerámialapok 30x60 cm 4 mm ≈ 40 ≈ 40 ≈ 40

Márványlapok 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

Parketta 13,5x80 cm 10 mm – ≈ 175 –

kerámia 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 –

SZERVES ÁSVÁNYI ALAPÚ FUGÁZÓK
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Kerakoll® GreenLab - a Kerakoll® teljes egészében környezetbarát és az ökoszisztémára 

gyakorolt hatást drasztikusan lecsökkentő, az emberek szellemi és fizikai jóllétét 

elősegítő GreenBuilding anyagokkal és megoldásokkal tervezett, valamint megépített 

új és futurisztikus kutató központja.

A Kerakoll® GreenLab egyike az első példáknak Európában, ahol a gazdasági 

szempontokon túl a szociális és környezeti tényezők is figyelembe lettek véve a 

tervezéskor és így olyan lakó- és munkahely épül, mely az egészség, az energetikai 

hatékonyság és a megtakarítás modelljét képviseli.
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Méreteit, tervezési filozófiáját, a kutatók számát, a beszerelt berendezéseket és a 

tervezett beruházásokat tekintve - a környezetre alacsony hatást gyakorló építészeti 

megoldások kifejlesztésében élenjáró Kerakoll® GreenLab - a világ legfejlettebb  

GreenTechnology kutató központjává válik.

Kerakoll Innovation Center
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Egyéb útmutatások
 
Az adott országban érvényes szabványok, rendelkezések és rendeletek befolyásolhatják a termékek kiválasztását és az anyagszükségletet.
Tartsuk be az esetleges jogszabályokat és helyi rendelkezéseket.
A különleges vagy megjelölttől eltérő ciklusok és alkalmasság esetén lásd az egyes termékek műszaki adatlapját.
Mivel nem tudunk közvetlenül hatni az építési terület körülményeire és a lerakás elvégzésére, ezért a jelen útmutatóban lévő tájékoztatás kizárólag a termékek műszaki tulajdonságaira 
vonatkozik, nem pedig azok lerakási munkáira.
A felhasználónak mindig kötelessége, hogy ellenőrizze az építési területen, hogy a termékek alkalmasak-e a tervezett felhasználásra, és szigorúan be kell tartania a műszaki 
dokumentációkban és a csomagoláson szereplő útmutatókat.
Ügyeljünk arra, hogy a termékeket ne változtassák meg és hogy a csomagoláson és a műszaki adatlapokon szereplő útmutatónak megfelelően legyenek tárolva.





Kerakoll öko-kompatibilis burkolórendszerek

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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