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A LINHA DE BETUMES 
PATENTEADA IMPERMEÁVEL 
E ANTIMANCHAS.

FUGALITE® BIO, a inovadora resina de base aquosa 
hipoalergénica com efeito seda.
FUGALITE® INVISIBILE, vidro líquido para a 
colocação e a betumação com efeito fotocromático 
de pastilha de vidro. Utensílios 

profissionais para 
a limpeza perfeita 
de superfícies 
betumadas.

ESPONJAS E ACESSÓRIOS

Detergente eco-compatível para aditivação 
da água de limpeza de Fugalite®.
• Facilita a limpeza dos revestimentos
• Mantém a esponja mais limpa

Fuga-Wash Eco

Detergente eco-compatível para a limpeza 
de manchas de Fugalite®.
• Ideal para a limpeza após a colocação
• Adequado para todas as superfícies

Fuga-Soap Eco

Agente de limpeza eco-compatível pronto a 
usar para a remoção de resíduos e manchas 
de resinas epoxídicas.
• Elevada eficácia
• Pavimentos e paredes

Fuga-Shock Eco
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DETERGENTES E AGENTE 
DE LIMPEZA

KERAKOLL PORTUGAL S.A.
Núcleo Empresarial da Venda do Pinheiro     

Quinta dos Estrangeiros, Bloco 2 - Fracção 97
2665-602 Venda do Pinheiro MFR - Portugal

Tel +351 21 986 24 91 - Fax +351 21 986 24 92
info@kerakoll.pt - www.kerakoll.com

Feltro abrasivo branco com suporte 
para feltro e cabo.
• Acção mecânica eficaz

Feltro Abrasivo LIMPEZA E 
ABRASÃO

Esponja em celulose natural com suporte para cabo.
• Elevada acção de limpeza
• Permanece limpa por mais tempo

Esponja em celulose LIMPEZA

Esponja em espuma de poro fino com 
suporte para cabo.
• Ideal para um acabamento extrafino

Esponja em espuma
ALISAMENTO

Talocha APLICAÇÃO

Talocha em borracha para a aplicação de 
Fugalite®.
• Garante o enchimento perfeito da junta

Recipiente para a lavagem de betumações 
cimentícias e epoxídicas em pavimentos 
e paredes, dotado de rolos para a limpeza 
da talocha de esponja e de grelha para a 
limpeza dos resíduos de betume. Com pega 
e rodas para um transporte mais fácil.
• Fácil de manusear e resistente

Balde Fuga-Wash Eco
MISTURA



Utensílios profissionais para a limpeza perfeita de superfícies betumadas com Fugalite®

Acabamento com esponja em celulose
Terminar a limpeza com a esponja em celulose humedecida com a 
água do balde ➁, intervindo no sentido diagonal aos ladrilhos para 
evitar afundar as juntas. Não pisar os pavimentos ainda húmidos por 
pelo menos 12-24 horas para evitar depositar sujidade.

Aditivação da água de limpeza com Fuga-Wash Eco
Dosagem aconselhada: 1 tampa doseadora por cada 5 litros de água. 
Utilizar o balde ➀ para efectuar a primeira passagem de limpeza com 
a esponja em celulose ou feltro abrasivo, removendo o excesso de 
betume do pavimento. Efectuar com o balde ➁ a segunda passagem 
de limpeza final, fazendo o acabamento e alisando o betume na junta. 
Mudar frequentemente a água de lavagem mantendo-a sempre limpa. 
Substituir a esponja ou o feltro se estiverem impregnados de produto.

Limpeza com feltro abrasivo para superfícies estruturadas
Para superfícies mais estruturadas, realizar a limpeza enquanto o 
betume ainda está fresco, utilizando o feltro humedecido com água do 
balde ➀.  
Operar no sentido rotatório para emulsionar o betume sobre os 
ladrilhos e fazer o acabamento das juntas. Recolher com a esponja a 
emulsão que se formou sobre os ladrilhos. 

Primeira limpeza com talocha em borracha
Uma vez terminado o preenchimento das juntas, remover 
imediatamente com a talocha em borracha (intervindo no sentido 
diagonal) o betume que ficou em excesso sobre os ladrilhos. 

Limpeza com esponja em celulose
Realizar a limpeza enquanto o betume ainda está fresco utilizando a esponja 
em celulose humedecida com água do balde ➀. Operar no sentido rotatório 
para emulsionar o betume sobre os ladrilhos e fazer o acabamento das 
juntas. Recolher com a esponja a emulsão que se formou sobre os ladrilhos. 

Acabamento com esponja em espuma para uma junta mais lisa
Para um acabamento liso, terminar a limpeza com a esponja em 
espuma com a água do balde ➁, intervindo no sentido diagonal aos 
ladrilhos para evitar afundar as juntas.

Com o betume endurecido, podem 
ser removidos resíduos de sujidade e 
manchas com Fuga-Soap Eco diluído 
consoante a quantidade de resíduos 
a remover e consoante o tempo 
de cura de Fugalite®. Dosagem 
aconselhada: 2-3 partes de água 
e 1 parte de Fuga-Soap Eco no dia 
seguinte; puro após pelo menos 3 
dias.
Distribuir o produto sobre a 
superfície a tratar utilizando o feltro 
abrasivo, deixando um filme fino 
e uniforme de líquido. Deixar o 
Fuga-Soap Eco actuar por cerca de 
10-30 minutos.

Recolher a solução detergente com 
a esponja, rodo de borracha ou 
aspirador de líquidos em superfícies 
grandes. Enxaguar com água limpa 
abundante.
Secar imediatamente com um pano 
seco ou aspirador de líquidos sem 
deixar evaporar a água residual. 

Com o betume endurecido (após pelo 
menos 7 dias), podem ser removidos 
os resíduos e manchas com Fuga-
Shock Eco. Distribuir o produto puro 
sobre a superfície a tratar utilizando o 
feltro abrasivo. Deixar o Fuga-Shock 
Eco actuar por cerca de 3-5 minutos, 
depois realizar as mesmas operações 
de enxaguamento e secagem 
indicadas na limpeza do dia seguinte.

Kit Limpeza

PREPARAÇÃO PRIMEIRA PASSAGEM SEGUNDA PASSAGEM O DIA SEGUINTE

LIMPEZA EXTRAORDINÁRIA1 2

A operação deve ser repetida se a sujidade for muito persistente.

OPÇÃO PARA SUPERFÍCIES 

ESTRUTURADAS OPÇÃO PARA 

ACABAMENTO MAIS LISO


