
Os dados relativos à classificação Eco e Bio são referidos no GreenBuilding Rating® Manual 2014. As presentes informações foram actualizadas em Janeiro de 2017 (ref. GBR Data Report - 02.17); determina-se que as mesmas podem 
ser sujeitas a integrações e/ou variações no tempo por parte da KERAKOLL SpA; para essas eventuais actualizações, pode ser consultado o site www.kerakoll.com. A KERAKOLL SpA responde, portanto, pela validade, actualidade e 
actualização das próprias informações apenas se retiradas directamente do seu site. A ficha técnica é redigida com base nos nossos melhores conhecimentos técnicos e de aplicação. Não podendo, no entanto, intervir directamente 
nas condições das obras e sobre a execução dos trabalhos, constituem indicações de carácter geral que de modo algum vinculam a nossa Empresa. Aconselha-se, portanto, um ensaio prévio a fim de verificar a idoneidade do produto à 
utilização prevista.

KERAKOLL PORTUGAL S.A.
Núcleo Empresarial da Venda do Pinheiro
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LINHA COLOCAÇÃO / Betumes Orgânicos Minerais para Cerâmica e Pedras Naturais

Glitter para Fugalite® Bio e Fugalite® Eco Invisibile.

Glitter específico para a aditivação e a decoração com efeito metalizado do 
Fugalite® Bio e Fugalite® Eco Invisibile.

Fuga-Glitter

• Facilmente dispersável

• Brilho permanente

• Óptima resistência química

PLUS PRODUTO

Destinos de utilização
Aditivação de Fugalite® Bio e Fugalite® Eco Invisibile para a obtenção de um efeito metalizado.

CAMPOS DE APLICAÇÃO

Aplicação
Misturar o Fugalite® Bio / Fugalite® Eco Invisibile Parte A com Fugalite® Bio / Fugalite® Eco Invisibile Parte B até à obtenção de uma 
mistura homogénea.
Adicionar o Fuga-Glitter Gold ou Silver na quantidade aconselhada (cerca de 100 – 300 gramas para cada embalagem de Fugalite® Bio 
/ Fugalite® Eco Invisibile, segundo o resultado estético desejado).
Misturar manualmente com colher de pedreiro antes de homogeneizar com o misturador helicoidal de baixo para cima e com baixo 
número de rotações (≈ 400/min.) para evitar a dispersão para o ar.
Após a obtenção de uma mistura homogénea, aplicar o Fugalite® Bio / Fugalite® Eco Invisibile aditivado e proceder às operações usuais 
de acabamento e limpeza. 
Efectuar um ensaio prévio para verificar o efeito estético.

INDICAÇÕES DE USO

- Produto para uso profissional
- respeitar eventuais normas e regulamentos nacionais
- produto fino e leve: prestar atenção para não permitir a dispersão para o ar durante a mistura
- para mais informação, consultar o Kerakoll Worldwide Global Service +351 21 986 24 91 - info@kerakoll.pt

ADVERTÊNCIAS

Dosagem aconselhada 100 – 300 g / 1 emb. Fugalite® Bio – Fugalite® Eco Invisibile
Natureza poliéster
Forma prismas hexagonais
Dimensões ≈ 0,2 mm
Massa volúmica ≈ 1,38 kg/dm3

Cor silver - gold
Resistência química Grade II

DADOS TÉCNICOS SEGUNDO A NORMA DE QUALIDADE KERAKOLL


