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A construção verde melhora o mundo.  
Assim pensa Gian Luca Sghedoni, CEO da Kerakoll, que 
há 16 anos atrás, lançou o conceito de GreenBuilding, 
um novo modo de construir dedicado ao bem estar 
habitacional baseado em tecnologias eco-compatíveis, 
naturalmente transpirantes, de alta eficiência energética, 
conforto acústico e segurança anti-sísmica.

Graças a importantes investimentos em pesquisa green 
e no GreenBuilding, a Kerakoll transforma o exterior do 
edifício de um simples elemento arquitetônico em um 
novo habitat seguro onde se pode viver melhor e em 
equilíbrio com a natureza.

O novo Kerakoll GreenLab, o mais importante centro 
de pesquisa e inovação do mundo no desenvolvimento 
de soluções para o GreenBuilding, representa uma 
clara opção de responsabilidade social corporativa 
comprometida com a pesquisa de novas tecnologias 
green para possibilitar a todos viver em ambientes mais 
sadios.

Atualmente a Kerakoll é reconhecida em todo o mundo 
como a GreenBuilding Company, o ponto de referência na 
pesquisa avançada e desenvolvimento eco-sustentável 
de novas tecnologias green que reduzem drasticamente 
o impacto das construções sobre o ecossistema e 
contribuem para o bem estar psíquico e físico das 
pessoas.

A Kerakoll colabora com o Ministério do Ambiente 
italiano no Programa nacional para a Avaliação do 
Impacto Ambiental e é a companhia nesse setor que 
não apenas certificou o maior número de produtos como 
também implementou o projeto de certificação ambiental 
mais completo e ambicioso do mundo das construções a 
nível internacional.

A visão da Kerakoll é continuar a contribuir pela difusão 
do GreenBuilding, porque quanto maior for o número de 
edifícios orientados para o GreenBuilding, melhor será 
o mundo.
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Kerakoll GreenLab: um edifício único
Os 9 laboratórios de pesquisa avançada e desenvolvimento eco-sustentável no interior do futurístico 
Kerakoll GreenLab constituem o centro tecnológico mais avançado do mundo para o estudo e 
desenvolvimento de novos materiais para a construção verde. O Kerakoll GreenLab, síntese perfeita 
entre tecnologias de vanguarda e sustentabilidade dos materiais, é também o primeiro edifício na Itália 

Kerakoll GreenLab: os números 
do nosso investimento

5,4% do faturamento 
reinvestido em P&D
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projetado e construído integralmente com soluções eco-sustentáveis: um ecossistema em constante 
equilíbrio com o meio ambiente que produz sua própria energia, recupera as águas pluviais e as purifica 
naturalmente e garante os mais altos níveis de qualidade do ar em espaços internos e de bem estar.

15 milhões de euros de 
investimento

7.000 m2 de superfície

9 laboratórios
mais de 100 pesquisadores em 

bio-edificações
1.100 equipamentos
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Kerakoll GreenLab: o futuro das construções
O parque científico Kerakoll, que abriga o novo centro de pesquisas Kerakoll GreenLab, é o local 
dedicado à pesquisa e ao desenvolvimento tecnológico no campo dos materiais green para construção.

O edifício futurístico concentra em um único polo de 
pesquisa todos os novos laboratórios científicos do 
grupo Kerakoll com um programa exclusivo dedicado 
às tecnologias green. Desde 2010 os investimentos em 
green research, pesquisas de materiais eco-compatíveis 

representam 100% dos investimentos totais em Pesquisa 
e Desenvolvimento e se traduzem em um constante 
aperfeiçoamento tecnológico dos produtos em linha, com 
os princípios do desenvolvimento eco-sustentável.

Laboratórios modernos de Pesquisa e 
Desenvolvimento

O Kerakoll GreenLab agrupa 9 laboratórios avançados, 
cada um especializado no desenvolvimento de 
tecnologias green e em programas de pesquisa sobre 
temas estratégicos:

• produtos de baixo impacto ambiental com o fim de 
reduzir o CO2 (LCA)

• estudo dos poluentes domésticos e cálculo do índice 
de transpiração

• desenvolvimento de materiais naturais alternativos ao 
cimento

• pesquisa sobre as emissões de COV

• soluções para a segurança sísmica

• desenvolvimento de tecnologias para isolamento 
térmico e eficiência energética

• laboratório de acústica para a análise de soluções de 
vanguarda

• estudo e pesquisa sobre a recuperação e reciclagem 
de novos materiais

• desenvolvimento de princípios ecoativos e bioativos.

Na Kerakoll, 15% dos recursos humanos são 
dedicados à inovação tecnológica

Sempre no centro do mundo Kerakoll estão os valores 
das pessoas, a excelente qualidade dos produtos que ela 
produz e o desejo de superar-se continuamente. Por isso 
sempre dedicamos nossos melhores recursos à pesquisa 
científica e à inovação tecnológica dos produtos.

10%
Serviços gerais e pessoal

30%
Produção

3%
Assistência técnica

42% 
Marketing e vendas

15% 
Pesquisa e 

Desenvolvimento
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Da pesquisa às colaborações 
e parcerias científicas, às 

certificações internacionais

• Joint Research Centre EU, Wall Permeability Project
• Universidade de Modena e Reggio Emilia, Departamento de 

Engenharia dos Materiais, Ambiental e Civil
• Universidade de Salerno, Padova e Roma Tre, experimentos 

com materiais para reforma anti-sísmica 
• Entidade Hospitalar de Modena, Departamento de 

Dermatologia

Das exigências das pessoas à Pesquisa e 
Desenvolvimento
O setor médico e científico da Kerakoll pesquisa continuamente soluções capazes de satisfazer as 
necessidades da população para viver em edifícios saudáveis que respeitam o ambiente, e baseia-se 
nos melhores estudos concluídos no âmbito biomédico, epidemiológico, pneumológico, da tecnologia dos 
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• GEV Emicode, teste de controle de emissões
• Eurofins, desenvolvimento de produtos de baixo impacto 

ambiental
• Green Building Council Itália, consultoria e colaboração 

científica para o cumprimento dos regulamentos LEED
• Centro interdepartamental Grandes equipamentos Unimore
• Instituto francês para as Construções CSTB

materiais, dos poluentes de interiores e do impacto ambiental para desenvolver soluções inovadoras 
para o habitar sustentável. Para garantir a segurança dos materiais e atender às exigências de 
sustentabilidade dos usuários, a Kerakoll  usufrui da colaboração de entidades acadêmicas e científicas, 
tomando parte em numerosos e importantes projetos de pesquisa.

• Instituto alemão de Tecnologia de construção civil DIBt
• Ministério do Meio ambiente da Alemanha, certificação 

Blauer Engel
• Politécnico de Milão, estudo Lime and Pozzolanic Building 

Materials (Materiais de Construção Calcáreos e rochas 
Pozolânicas)

• Universidade de Munique, certificações WTA
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Indoor Air Quality / Lab
O laboratório efetuou apenas nos últimos dois anos mais de 
400 análise de COV completas, identificando quase 8.000 
substâncias

O edifício abriga mais de 1.000 instrumentos de vanguarda com alguns de última geração como: o 
laboratório Indoor Air Quality (IAQ) Lab para a pesquisa de emissões e análise dos COV (compostos 
orgânicos voláteis) 12 câmaras COV gerenciadas por software, operando continuamente e parametradas 
pela Indoortron do Joint Research Center de Ispra (Varese, Italia), centro de pesquisa da Comissão 

Kerakoll GreenLab: centro de excelência reconhecido
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KlimaRoom / Lab
A primeira câmera quente com termofluxímetro construída 
na Itália conforme as prescrições normativas UNI EN 
1934:2000

Europeia; em KlimaRoom, a primeira câmera climática na Europa, desenvolvida em colaboração com 
a Faculdade de Engenharia da Universidade de Modena e Reggio Emilia (EELab, Energy Efficiency 
Laboratory), capazes de determinar o verdadeiro desempenho energético de uma parede corretamente 
isolada. KlimaRoom foi acreditada para medir a resistência térmica efetiva do sistema de parede pela 
ACCREDIA – Instituto Italiano de Acreditamento.

Kerakoll GreenLab: centro de excelência reconhecido
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Kerakoll GreenLab: da pesquisa à obra
Kerakoll forneceu materiais green em vários projetos internacionais e foi o Technical Supplier de 
importantes obras arquitetônicas.

Kerakoll criou uma posição no mercado como fornecedor 
de soluções de GreenBuilding, oferecendo a cada cliente 
soluções personalizadas que compreendem 20 linhas de 
produtos inovadores e 1.700 referências eco-compatíveis 
para projetar, construir e viver respeitando o meio 
ambiente e o bem estar habitacional e ainda serviços de 
alto valor agregado tais como projeto, consultoria técnica, 
treinamento e assistência no local da obra.

Em sua qualidade de fornecedor exclusivo de materiais 
de construção eco-sustentáveis para as construções 
mais exigentes e prestigiosas do mundo, a Kerakoll tem 
a oportunidade absolutamente única de testar seus 
produtos com os melhores arquitetos internacionais. 
O resultado desta inigualável experiência confirmou 
a validade das tecnologias Kerakoll sob o perfil de 
desempenho técnico para oferecer os produtos mais 
inovadores e qualitativamente melhores.

Archistar internacionais testaram os materiais Kerakoll 
em construções por todo o mundo, como:

• Corte Europeia de Direitos Humanos em Estrasburgo, 
França. Arquiteto: Richard Rogers

• Innova Design Center em Houston, EUA.  
Arquiteto: Cambridge Seven Ass.

• Auditório Parque da Música em Roma, Itália. 
Arquiteto: Renzo Piano

• World Trade Center em Manama, Bahrain.  
Arquiteto: Studio WS Atkins & Partners

• Palácio das Artes Rainha Sofia em Valência, Espanha. 
Arquiteto: Santiago Calatrava 

• Selfridges em Birmingham, Reino Unido.  
Arquiteto: Future Systems

• Allianz Arena em Munique, Alemanha.  
Arquiteto: Herzog & De Meuron

• Torre Agbar em Barcelona, Espanha.  
Arquiteto: Jean Nouvel 

• Estadio Olímpico Bird’s Nest em Beijing, China. 
Arquiteto: Herzog & De Meuron 

• Aeroporto Internacional Indira Gandhi em Nova Delhi, 
India. Arquiteto: Studio HOK 

• Green Point Stadium em Cape Town, África do Sul. 
Arquiteto: GMB Architects

• MAXXI, Museu nacional das Artes do século XXI em 
Roma, Itália. Arquiteto: Zaha Hadid

• Ágora – Cidade das Artes e das Ciências em Valência, 
Espanha. Arquiteto: Santiago Calatrava

• Universidade de Oxford Earth Science Dept., Reino 
Unido. Arquiteto: Wilkinson Eyre Architects

• Fundação Prada em Milão, Itália.  
Arquiteto: Rem Koolhaas, Studio OMA.

Green Technical Supplier
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Kerakoll GreenLab: a casa de amanhã, hoje
O Kerakoll GreenLab é um centro na vanguarda também do ponto de vista arquitetônico, um motor 
de crescimento e de desenvolvimento sustentável onde todos os materiais green de construção da 
Kerakoll representam o elemento gerador de arquiteturas sustentáveis e de construções cada vez mais 
inteligentes. Um projeto altamente inovador de forte impacto na cultura arquitetônica europeia que 

Missão
A Kerakoll oferece soluções inovadoras orientadas para 
o ambiente, para ajudar as pessoas a alcançarem o 
bem estar em casa, através de ambientes de elevada 
qualidade habitacional
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antecipa soluções construtivas que permitem poder viver o futuro desde hoje e poder tocar com as 
mãos o real valor do GreenBuilding, um edifício-símbolo da arquitetura sustentável. Uma nova geração 
de materiais da construção e, em breve, novas tecnologias green projetadas nos mínimos detalhes de 
forma sustentável: desde o desenvolvimento, até a produção e o uso até a reciclagem.

Visão
Kerakoll é sinônimo de GreenBuilding no mundo e é 
reconhecida como o ponto de referência constante para o 
mercado e como o primeiro e único consultor global



 14

Fugabella® Eco 
Silicone

Rejuntalite Colorido

Argamassa Colante AC-II

1

2

3

1

2

3

SISTEMAS DE ASSENTAMENTO 
PISOS RESIDENCIAIS 
EM BASE DE CIMENTO
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Fugabella® Eco 
Silicone

Fugalite® Bio

Argamassa Colante 
Polivalente

Primer A

1

2

4

1

2

3

SISTEMAS DE ASSENTAMENTO DE ALTA 
RESISTÊNCIA PARA GRANDES FORMATOS 
EM SOBREPOSIÇÃO

3

4
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 17

Argamassas colantes 
para cerâmica e pedras naturais
18 Argamassa Colante AC -I
19 Argamassa Colante AC-II
20 Argamassa Colante Polivalente
21 Argamassa Colante AC-III

Rejuntes 
para cerâmica e pedras naturais
22 Rejuntalite Colorido
23 Fugalite® Bio

Selantes orgânicos para 
cerâmica e pedras naturais
24 Fugabella® Eco Silicone
25 Fugabella® Eco PU

Acessórios 
para o assentamento e o rejuntamento 
de cerâmica e pedras naturais
26 Delta Plus Eco
27 Fuga-Soap Eco
28 Primer A Eco
29 P5 Eco
30 Desempenadeira e Esponja

30 Tabela de cores e códigos 
 de rejuntes e selantes

31 Rendimentos rejuntes e selantes

Assentamento 
de cerâmica e pedras naturais
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Argamassa Colante AC-I

Rendimento Conservação
5 – 10 kg/m2 ≈ 12 meses

Argamassa colante para cerâmica.

Argamassa Colante AC-I é uma argamassa do tipo AC-I conforme a norma NBR 14081, 
composta de cimentos especiais, quartzo selecionado e aditivos não tóxicos.

Código Embalagem Pallet
90001 Cinza 20 kg 2000 kg

PLUS PRODUTO

• Uso interno cerâmica

• Cerâmica até 60x60 cm

• Pisos e paredes

HIGH-TECH
Duração da argamassa (pot life) 2 h
Temperatura limite de aplicação de +10 °C a +30 °C
Tempo em aberto  15 min.
Tempo de espera  10 min.
Para rejuntamento 72 horas após o assentamento
Para tráfego leve 72 horas após o assentamento
Para todo o tráfego 14 dias após o assentamento

PERFORMANCE

Argamassas colantes para cerâmica e pedras naturais

http://products.kerakoll.com/catalogo_dett.asp?idp=10121
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Argamassa Colante AC-II

Rendimento Conservação
5 – 10 kg/m2 ≈ 12 meses

Argamassa colante flexível para cerâmica e porcelanato interno.

Argamassa Colante AC-II é uma argamassa do tipo AC-II conforme a norma NBR 14081, 
composta de cimentos especiais, quartzo selecionado e aditivos não tóxicos.

Código Embalagem Pallet
90002 Cinza 20 kg 2000 kg
90003 Branca 20 kg 2000 kg

PLUS PRODUTO

• Porcelanato interno até 60x60 cm

• Uso cerâmica externo e interno

• Piscinas

HIGH-TECH
Duração da argamassa (pot life) 2 h
Temperatura limite de aplicação de +10 °C a +30 °C
Tempo em aberto 20 min.
Tempo de espera  10 min.
Para rejuntamento 72 horas após o assentamento
Para tráfego leve 72 horas após o assentamento
Para todo o tráfego 14 dias após o assentamento

PERFORMANCE

http://products.kerakoll.com/catalogo_dett.asp?idp=10122


20

Argamassa Colante Polivalente

Rendimento Conservação
5 – 10 kg/m2 ≈ 12 meses

Argamassa colante flexível multiuso para porcelanato e pedras naturais.

Argamassa Colante Polivalente é composta de cimentos especiais, polímeros 
flexibilizantes, quartzo selecionados e aditivos não tóxicos.

Código Embalagem Pallet
90004 Cinza 20 kg 1000 kg
90005 Branca 20 kg 1000 kg

PLUS PRODUTO

• Porcelanato sem limite de formato

• Porcelanato de baixa espessura

• Piscinas e saunas

• Pastilhas de vidro e cerâmica

• Fachadas até 6 metros de altura, limitadas a peças de até 
20x20 cm

HIGH-TECH
Duração da argamassa (pot life) 2 h
Temperatura limite de aplicação de +10 °C a +30 °C
Tempo em aberto  20 min.
Tempo de espera  10 min.
Para rejuntamento 72 horas após o assentamento
Para tráfego leve 72 horas após o assentamento
Para todo o tráfego 14 dias após o assentamento

PERFORMANCE

http://products.kerakoll.com/catalogo_dett.asp?idp=10123
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Argamassa Colante AC-III

Rendimento Conservação
5 – 10 kg/m2 ≈ 12 meses

Argamassa colante flexível externo para porcelanato, mármores e granitos.

Argamassa Colante AC-III é uma argamassa de alta adesividade do tipo AC-III conforme 
a norma NBR 14.081, Composta de cimentos especiais, quartzo selecionado, polímeros 
flexibilizantes e aditivos não tóxicos.

Código Embalagem Pallet
90006 Cinza 20 kg 1000 kg
90007 Branca 20 kg 1000 kg

PLUS PRODUTO

• Grandes formatos

• Tráfego intenso

• Fachadas

• Pastilhas de vidro

HIGH-TECH
Duração da argamassa (pot life) 2 h
Temperatura limite de aplicação de +10 °C a +30 °C
Tempo aberto:
- cinza 20 min.
- branca 30 min.
Tempo de espera  10 min.
Para rejuntamento 72 horas após o assentamento
Para tráfego leve 72 horas após o assentamento
Para todo o tráfego 14 dias após o assentamento

PERFORMANCE

http://products.kerakoll.com/catalogo_dett.asp?idp=10124
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Rejuntalite Colorido

Rendimento Conservação
ver a tabela de rendimentos de página 31 ≈ 12 meses

Rejuntamento resinado flexível multiuso de acabamento superliso, fácil 
aplicação e limpeza, disponível em 12 cores brilhantes que resiste a formação 
de fungos. Conforme a NBR 14992 tipo II.

Rejuntalite Colorido desenvolve um acabamento microgranular extrafino de dureza 
superficial anti-incisão que exalta os jogos de reflexão da luz garantindo a máxima 
conformidade com o design das cerâmicas, das pastilhas de vidro e das pedras naturais.

T E
S T E D

CO LO R

Código Embalagem Pallet
ver a tabela de códigos e cores de página 30 8x2 kg 432 kg

PLUS PRODUTO

• Pisos e paredes, internos e externos

• Hidrorepelente de baixa absorção

• Sem areia

• Cores brilhantes

• Ideal para a decoração de placas retificadas

• Idôneo para porcelanato, cerâmicas,  
placas de baixa espessura  
e pedras naturais

• Limpeza fácil

• Acabamento muito liso

HIGH-TECH
Duração da argamassa (pot life) ≥ 90 min.
Temperaturas limite de aplicação de +5 °C a +35 °C
Largura das linhas de rejunte de 0 a 10 mm
Transitabilidade ≈ 24 h
Rejuntamento do assentamento:
- com argamassa colante ver os dados característicos da argamassa colante
Solidez de cor segundo UNI EN ISO 105-A05 ver ficha técnica
Temperatura de operação de -40 °C a +90 °C
Conformidade Tipo II NBR 14992

PERFORMANCE

Rejuntes para cerâmica e pedras naturais

http://products.kerakoll.com/catalogo_dett.asp?idp=10125
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** O Centro Cerâmico de Bolonha realizou testes de resistência às manchas segundo o protocolo UNI EN ISO 10545-14 (relatório de teste N° 3685/11).
*  ÉMISSION DANS L’AIR INTÉRIEUR Information sur le niveau d’émission de substances volatiles dans l’air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

Resina de base aquosa hipoalergênica para rejuntamento impermeável e 
antimanchas com efeito seda para porcelanato, pedras naturais e pastilhas de 
vidro.

O Fugalite® Bio é dermatologicamente testado como hipoalergênico segundo testes de 
tolerância cutânea realizados na clínica dermatológica da Universidade de Modena e 
Reggio Emilia. Disponível em 12 cores inspiradas nas coleções mais utilizadas atualmente 
na fabricação de revestimentos cerâmicos. Garante a continuidade estética e funcional 
das superfícies rejuntadas.

PLUS PRODUTO

Fugalite® Bio PATENTE 

INTERNACIONAL

SISTEMA DE MEDIÇÃO CERTIFICADO PELO ORGANISMO DE CERTIFICAÇÃO SGS

GREENBUILDING RATING®

 3

®

Regional Mineral ≥

 3
0 

% IAQ
VOCIndoor Air Qualit

y

Lo
w Emission

Solvent ≤ 5 g/kg

SLV
REDUCED Low Ecological Im

pa
ct

Health Care

• Insensível aos raios UV

• Pavimentos e paredes interiores e exteriores

• Impermeável – Com efeito de gota, resiste à água, não absorve e 
não muda de cor

• Patenteado – Patente internacional n. 1403659 de 31/10/2013

• Bacteriostático – Testado pela CSTB. Evita a proliferação de 
bactérias e bolores

• Antimanchas – Testado pelo Centro Cerâmico de Bolonha. 
Limpa-se com facilidade

• Testado pelo CATAS para durabilidade da cor em uso externo

• Conforme o sistema HACCP/reg. CE 852/2004 para a higiene de 
produtos alimentares

T E
S T E D

CO LO R

H
Y

P

O
ALLERGEN

IC

TESTED

IN
TE

RN
ATIONAL PATEN

T

FU
G A LITE B

IO

n. 1403659
filing date 

31/10/2013

**

ISO/TS 14067 COMPLIANT

Carbon Footprin
t

eq

kg CO2 eq/m2

0,50

Código Embalagem Pallet
ver a tabela de códigos e cores de página 30 1x1 + 1x0,5 kg 315 kg

QUALIDADE DO AR NO INTERIOR (IAQ) COV - EMISSÕES DE COMPOSTOS ORGÂNICOS VOLÁTEIS
Conformidade EC 1-R plus GEV-Emicode Cert. GEV 5205/11.01.02
HIGH-TECH
Duração da argamassa a +23 °C ≥ 45 min.
Temperatura limite de aplicação de +5 °C a +30 °C
Largura das das linhas de rejunte de 0 a 5 mm 
Transitabilidade ≈ 24 h
Rejuntamento do assentamento:
- com Fugalite® Bio a revestimento imediata
- com Fugalite® Bio a pavimento apenas livre para pisar
- com argamassa colante ver os dados característicos da argamassa colante
- com massa de obra ≈ 7 – 14 dias
Liberação  ≈ 3 dias resistências mecânicas / ≈ 7 dias resistências químicas
módulo de elasticidade estático ≈ 1230 MPa ISO 178
Resistência à abrasão ≈ 203 mm3 EN 12808-2
Absorção de água após 240 min ≈ 0,06 g EN 12808-5
Temperatura de operação de -40 °C a +80 °C
Solidez de cor segundo UNI EN ISO 105-A05 ver ficha técnica
Resistência a contaminação bacteriana classe B+ CSTB 2010-081
Resistência à tração grés/concreto ≥ 2,5 N/mm2 EN 1348
Resistência ao corte inicial ≥ 5 N/mm2 EN 12003
Resistência ao corte depois de imersão em água ≥ 5 N/mm2 EN 12003
Resistência ao corte após choque térmico ≥ 2 N/mm2 EN 12003
Tempo aberto: adesão à tração ≥ 3 N/mm2 EN 1346
Resistência a manchas de iodo classe 4 ISO 10545-14
Resistência a manchas de óleo de oliva classe 5 ISO 10545-14
Resistência a manchas de cromo classe 3 ISO 10545-14

PERFORMANCE

Rendimento Conservação
como colante ≈ 2 – 4 kg/m2

≈ 18 meses
como rejunte ver a tabela de rendimentos de página 31

http://products.kerakoll.com/catalogo_dett.asp?idp=10131
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*  ÉMISSION DANS L’AIR INTÉRIEUR Information sur le niveau d’émission de substances volatiles dans l’air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

Selante orgânico de silicone acético eco-compatível antimofo com alta 
elasticidade para juntas de expansão-deformação, ideal para uso em 
GreenBuilding. Com baixas emissões de compostos orgânicos voláteis, livre de 
solventes, respeita o meio ambiente e a saúde dos aplicadores.

Fugabella® Eco Silicone desenvolve alta adesão a superfícies não absorventes, 
garantindo a integridade e a selagem impermeável de revestimentos cerâmicos sujeitos 
a deformação.

Fugabella® Eco Silicone

Rendimento Conservação
ver a tabela de rendimentos de página 31 ≈ 18 meses

SISTEMA DE MEDIÇÃO CERTIFICADO PELO ORGANISMO DE CERTIFICAÇÃO SGS

GREENBUILDING RATING®

 4

®

IAQ
VOCIndoor Air Qualit

y

Lo
w Emission

Water Based

Solvent ≤ 80 g/kg

SLV
REDUCED

Low Ecological Im

pa
ct

Health Care

EN 15651-1 EN 15651-3

Código
ver a tabela de códigos e cores de página 30

QUALIDADE DO AR NO INTERIOR (IAQ) COV - EMISSÕES DE COMPOSTOS ORGÂNICOS VOLÁTEIS
Conformidade EC 1 plus GEV-Emicode Cert. GEV 5344/11.01.02
HIGH-TECH
Movimento máximo permitido ≤ 25% ISO 9047
Largura mínima da junta ≥ 6 mm
Largura máxima da junta ≤ 25 mm
Seção da selagem - relação L/P > 1 / < 2
Temperaturas limite de aplicação de +5 °C a +40 °C
Tempo de formação de película ≥ 20 min.
Reticulação ≈ 2 mm / 24 h
Dureza Shore A 21±3 ISO 868
Módulo de elasticidade ≈ 0,55±0,05 N/mm2 ISO 8339
Alongamento à ruptura (%) 200 – 300 ISO 8339
Resistência aos agentes atmosféricos Ótima
Resistência ao envelhecimento Ótima
Resistência aos raios UV Ótima ISO 4892
Temperatura de operação de -40 °C a +100 °C

PERFORMANCE

PLUS PRODUTO

• Paredes e pavimentos não sujeitos a tráfego intenso, 
interiores, exteriores

• Ideal para piscinas e em locais de contato permanente com 
água

• Resistente ao gelo

• Alta estabilidade cromática

• Disponível nas 12 cores da gama Rejuntalite Colorido e 
Fugalite® Bio

• Adequado para a selagem de porcelanato e de peças 
cerâmicas

Selantes orgânicos para cerâmica e pedras naturais

http://products.kerakoll.com/catalogo_dett.asp?idp=10132
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*  ÉMISSION DANS L’AIR INTÉRIEUR Information sur le niveau d’émission de substances volatiles dans l’air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

Selante orgânico eco-compatível poliuretânico de elevada elasticidade para 
juntas de dilatação-deformação, ideal no GreenBuilding. Respeita o ambiente.

O Fugabella® Eco PU desenvolve uma reologia tixotrópica com baixo modulo de 
elasticidade, garantindo uma elevada aderência sobre superfícies absorventes e não 
absorventes como vidro, cerâmica e metal. Baixo módulo de elasticidade.

Fugabella® Eco PU

Rendimento Conservação
ver a tabela de rendimentos de página 31 ≈ 12 meses

SISTEMA DE MEDIÇÃO CERTIFICADO PELO ORGANISMO DE CERTIFICAÇÃO SGS

GREENBUILDING RATING®

 1

®

Regional Mineral ≥

 3
0 

% IAQ
VOCIndoor Air Qualit

y

Lo
w Emission

Solvent ≤ 5 g/kg

SLV
REDUCED Low Ecological Im

pa
ct

Health Care

EN 15651-1 EN 15651-4

Código Embalagem Pallet
50001 01 - Branco 12x310 ml 864 un.
50003 03 - Cinza Pérola 12x310 ml 864 un.

PLUS PRODUTO

• Repintável

• Adequado para grés, porcelanato e peças cerâmicas

• Adequado para a selagem elástica de juntas de fachadas

HIGH-TECH
Movimento máximo permitido ≤ 25% ISO 9046
Espessura mínima da junta  ≥ 8 mm
Espessura máxima da junta  ≤ 35 mm
Seção da selagem - relação L/P:
- até 10 mm  1/1
- de 10 a 35 m 2/1
Temperaturas limite de aplicação de +5 °C a +35 °C
Tempo de formação de película ≤ 75 min.
Tempo de formação de reticulação ≥ 2,5 mm / 24 h
Dureza Shore A 15 – 25 ISO 868
Módulo de elasticidade ≈ 0,15 ÷ 0,25 N/mm2 ISO 8339
Resistência à tração ≥ 1,3 N/mm2 ISO 8339
Alongamento à ruptura > 250% ISO 8339
Resistência aos agentes atmosféricos Ótima
Recuperação elástica ≥ 70% DIN 52 548
Temperatura de operação de -20 °C a +80 °C

PERFORMANCE

http://products.kerakoll.com/catalogo_dett.asp?idp=10133
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• Pode ser diluído com água em quaisquer proporções

• Adequado para materiais compactos e porosos

• Isento de exalações tóxicas

Detergente ácido eco-compatível à base de água para limpeza de incrustações de 
cimento e cal, depósitos salinos ou calcários, ideal para uso em GreenBuilding. 
Isento de solventes, respeita o ambiente e a saúde dos aplicadores.

Delta Plus Eco desenvolve uma ação detergente controlada compatível com os 
rejuntamentos minerais curados, garantindo a completa remoção dos resíduos calcários.

Delta Plus Eco

Rendimento Conservação
≈ 0,1 – 0,3 kg/m2 ≈ 12 meses

SISTEMA DE MEDIÇÃO CERTIFICADO PELO ORGANISMO DE CERTIFICAÇÃO SGS

GREENBUILDING RATING®

 4

®

IAQ
VOCIndoor Air Qualit

y

Lo
w Emission

Water Based

Solvent ≤ 15 g/kg

SLV
REDUCED Low Ecological Im

pa
ct

Health Care

Código Embalagem Pallet
02456 24x1 kg 288 kg

PLUS PRODUTO

HIGH-TECH
Viscosidade ≈ 13,2 mPa · s, rotor 1 a 100 RPM método Brookfield
pH ≈ 1
Temperaturas limite de aplicação de +5 °C a +35 °C
Ponto de ebulição +100 °C
Decomposição térmica +150 °C
Reação imediata
Tempo de espera para limpeza com água ≈ 5 – 15 min.

PERFORMANCE

Acessórios para o assentamento e o rejuntamento de cerâmica e pedras 
naturais

http://products.kerakoll.com/catalogo_dett.asp?idp=10129
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Detergente eco-compatível para a limpeza de manchas de Fugalite® Bio ideal 
em GreenBuilding. Concentrado, de base aquosa, respeita o ambiente e a saúde 
dos aplicadores.

Fuga-Soap Eco desenvolve uma ação detergente específica tanto na limpeza após a 
assentamento como na manutenção rotineira de superfícies de cerâmica, porcelanato e 
pedras naturais.

Fuga-Soap Eco

Rendimento Conservação
≈ 10 – 20 m2/1 ℓ ≈ 24 meses

SISTEMA DE MEDIÇÃO CERTIFICADO PELO ORGANISMO DE CERTIFICAÇÃO SGS

GREENBUILDING RATING®

 3

®

IAQ
VOCIndoor Air Qualit

y

Lo
w Emission

Water Based

Solvent ≤ 15 g/kg

SLV
REDUCED Low Ecological Im

pa
ct

Health Care

Código Embalagem Pallet
06010 6x1 ℓ 324 ℓ

PLUS PRODUTO

• Pisos e paredes

• Diluído com água em quaisquer proporções

• Adequado para materiais compactos e porosos

• Adequado para mármores sensíveis

• Ideal também para ambientes internos

HIGH-TECH
Proporções de diluição com água em todas as proporções
Viscosidade ≈ 211 mPa · s, rotor 2 a 50 RPM método Brookfield
pH ≈ 12,5
Temperaturas limite de aplicação de +5 °C a +35 °C
Tempo de espera para limpeza com água ≈ 10 – 30 min.

PERFORMANCE

http://products.kerakoll.com/catalogo_dett.asp?idp=10130
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Promotor universal de adesão certificado, eco-compatível à base de água para 
bases não absorventes e absorventes secas, a base de cimento e gesso ideal 
no GreenBuilding. Monocomponente, isento de solventes e com baixíssima 
emissão de compostos orgânicos voláteis. Respeita o ambiente e a saúde dos 
aplicadores.

Primer A Eco melhora a adesão das argamassas colantes a base de cimento em 
sobreposição como ponte de aderência. Reduz e regula a absorção de bases muito 
porosas.

Primer A Eco

Rendimento Conservação
≈ 0,15 – 0,25 kg/m2 ≈ 12 meses

Código Embalagem Pallet
02053 5 kg 450 kg

SISTEMA DE MEDIÇÃO CERTIFICADO PELO ORGANISMO DE CERTIFICAÇÃO SGS

GREENBUILDING RATING®

 5

®

IAQ
VOCIndoor Air Qualit

y
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w Emission

Water Based

Solvent ≤ 15 g/kg

SLV
REDUCED Low Ecological Im

pa
ct

Health Care

PLUS PRODUTO

• Isento de solventes

• Fixa o pó

• Prolonga o tempo de trabalho das argamassas colantes e 
produtos auto-nivelantes

• Promove a adesão

QUALIDADE DO AR NO INTERIOR (IAQ) COV - EMISSÕES DE COMPOSTOS ORGÂNICOS VOLÁTEIS
Conformidade EC 1 plus GEV-Emicode Cert. GEV 1230/11.01.02
HIGH-TECH 
Proporções de diluição:
- promotor de adesão pronto para uso / 1 parte Primer A Eco : 1 parte água
- ajuste da absorção  1 parte Primer A Eco : 2 – 3 partes de água
Viscosidade ≈ 17,9 mPa · s, rotor 1 a 100 RPM método Brookfield
pH ≈ 7,5
Temperaturas limite de aplicação de +5 °C a +35 °C
Tempo mínimo de espera para o assentamento:
- suportes não absorventes ≥ 4 h
- regulação de absorção das bases ≥ 1 h
Tempo máximo de espera para o assentamento ≤ 24 h

PERFORMANCE

*  ÉMISSION DANS L’AIR INTÉRIEUR Information sur le niveau d’émission de substances volatiles dans l’air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

http://products.kerakoll.com/catalogo_dett.asp?idp=10134
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• Aditivação de argamassas, chapiscos, grautes, concreto e 
pontes de aderência

• Emboços de alta aderência e resistência química e mecânica

• Emboços e reparações cimentícias

• Acabamentos minerais ou de cimento flexíveis 

• Preparação da ponte de aderência para:
 -  restauração ou reconstrução de concreto para vigas, 

pilares, varandas e cornijas
 -  fixação de retomada de jato de concreto

Flexibilizante de base aquosa eco-compatível para a aditivação com elevado 
desempenho de argamassas cimentícias, chapiscos e microbetões, ideal no 
GreenBuilding. Livre de solventes, respeita o meio ambiente e a saúde dos 
usuários.

P5 Eco aumenta a adesão às bases, reduz a absorção de água, melhora as características 
de compactação e flexibilidade. Para pontes de aderência na aplicação de camadas 
sucessivas em juntas e em restaurações. Interiores, exteriores.

P5 Eco

Código Embalagem Pallet
02362 5 kg 450 kg

SISTEMA DE MEDIÇÃO CERTIFICADO PELO ORGANISMO DE CERTIFICAÇÃO SGS

GREENBUILDING RATING®

 4

®

IAQ
VOCIndoor Air Qualit

y
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w Emission

Water Based

Solvent ≤ 15 g/kg

SLV
REDUCED

Low Ecological Im

pa
ct

Health Care

Dosagens Conservação
Concreto ≈ 20 – 40% sobre o peso do cimento

≈ 12 mesesArgamassa ≈ 20 – 40% sobre o peso do cimento
Ponte de aderência ≈ 1,5 P5 Eco : 1 água: 3 cimento

PLUS PRODUTO

HIGH-TECH
Proporções de diluição com água em todas as proporções
Viscosidade ≈ 211 mPa · s, rotor 2 a 50 RPM método Brookfield
pH ≈ 12,5
Temperaturas limite de aplicação de +5 °C a +35 °C
Tempo de espera para limpeza com água ≈ 10 – 30 min.

PERFORMANCE

http://products.kerakoll.com/catalogo_dett.asp?idp=10135
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Vista a heterogeneidade dos materiais e as diferentes cromias de impressão, a indicação da cor presente na tabela da página ao lado deve ser considerada como meramente indicativa.
Para posteriores informações acerca da solidez das cores, fazer referência à ficha técnica do produto.

Tabela de cores e códigos rejuntes e selantes
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01 Branco l l l l

02 Cinza Claro l l l

03 Cinza Pérola l l l l

04 Cinza Ferro l l l

05 Antracite l l l

06 Preto l l l

07 Jasmim l l l

08 Bege Bahama l l l

12 Nogueira l l l

51 Silver l l l

46 Avorio l l l

15 Oceano l l l

Código Embalagem Pallet

REJUNTALITE COLORIDO
14394 01 - Branco 8x2 kg 432 kg

14396 02 - Cinza Claro 8x2 kg 432 kg

14398 03 - Cinza Pérola 8x2 kg 432 kg

14410 04 - Cinza Ferro 8x2 kg 432 kg

14412 05 - Antracite 8x2 kg 432 kg

14414 06 - Preto 8x2 kg 432 kg

14416 07 - Jasmim 8x2 kg 432 kg

14418 08 - Bege Bahama 8x2 kg 432 kg

14420 12 - Nogueira 8x2 kg 432 kg

14422 51 - Silver 8x2 kg 432 kg

14424 46 - Avorio 8x2 kg 432 kg

14426 15 - Oceano 8x2 kg 432 kg

FUGALITE® BIO
08712 01 - Branco Parte A + B (monopack) 1x1 + 1x0,5 kg 315 kg

08722 02 - Cinza Claro Parte A + B (monopack) 1x1 + 1x0,5 kg 315 kg

08723 03 - Cinza Pérola Parte A + B (monopack) 1x1 + 1x0,5 kg 315 kg

08724 04 - Cinza Ferro Parte A + B (monopack) 1x1 + 1x0,5 kg 315 kg

08725 05 - Antracite Parte A + B (monopack) 1x1 + 1x0,5 kg 315 kg

08726 06 - Preto Parte A + B (monopack) 1x1 + 1x0,5 kg 315 kg

08727 07 - Jasmim Parte A + B (monopack) 1x1 + 1x0,5 kg 315 kg

08728 08 - Bege Bahama Parte A + B (monopack) 1x1 + 1x0,5 kg 315 kg

08729 12 - Nogueira Parte A + B (monopack) 1x1 + 1x0,5 kg 315 kg

08025 51 - Silver Parte A + B (monopack) 1x1 + 1x0,5 kg 315 kg

08027 46 - Avorio Parte A + B (monopack) 1x1 + 1x0,5 kg 315 kg

08034 15 - Oceano Parte A + B (monopack) 1x1 + 1x0,5 kg 315 kg

FUGABELLA® ECO SILICONE
03571 01 - Branco 12x310 ml 864 un.

03573 02 - Cinza Claro 12x310 ml 864 un.

03170 03 - Cinza Pérola 12x310 ml 864 un.

03175 04 - Cinza Ferro 12x310 ml 864 un.

03177 05 - Antracite 12x310 ml 864 un.

03575 06 - Preto 12x310 ml 864 un.

03563 07 - Jasmim 12x310 ml 864 un.

03180 08 - Bege Bahama 12x310 ml 864 un.

03185 12 - Nogueira 12x310 ml 864 un.

03595 51 - Silver 6x310 ml 432 un.

03587 46 - Avorio 6x310 ml 432 un.

03593 15 - Oceano 6x310 ml 432 un.

Desempenadeira e Esponja
Desempenadeira de borracha dura e esponja de celulose para rejuntamento e limpeza 
de peças cerâmicas e pedras naturais com rejuntes Rejuntalite Colorido e Fugalite® Bio.

Código Embalagem
03226 Desempenadeira de borracha para rejunte 1 un.
14590 Esponja de celulose 12 un.

Tabela de cores
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Rendimentos rejuntes e selantes

Formato Espessura
gramas/m2 largura das linhas de rejunte

1 mm 3 mm 5 mm

Pastilhas 2x2 cm 3 mm ≈ 560 ≈ 1.120 ≈ 2.800

5x5 cm 4 mm ≈ 305 ≈ 610 ≈ 1.525

Peças cerâmicas 30x60 cm 4 mm ≈ 40 ≈ 80 ≈ 200

50x50 cm 4 mm ≈ 30 ≈ 60 ≈ 150

60x60 cm 4 mm ≈ 25 ≈ 50 ≈ 125

100x100 cm 4 mm ≈ 15 ≈ 30 ≈ 75

20x20 cm 8 mm ≈ 160 ≈ 320 ≈ 800

30x30 cm 9 mm ≈ 115 ≈ 230 ≈ 575

40x40 cm 10 mm ≈ 95 ≈ 190 ≈ 475

30x60 cm 10 mm ≈ 95 ≈ 190 ≈ 475

60x60 cm 10 mm ≈ 65 ≈ 130 ≈ 325

60x90 cm 10 mm ≈ 55 ≈ 110 ≈ 275

100x100 cm 10 mm ≈ 40 ≈ 80 ≈ 200

120x120 cm 10 mm ≈ 30 ≈ 60 ≈ 150

20x20 cm 14 mm ≈ 270 ≈ 540 ≈ 1.350

30x30 cm 14 mm ≈ 180 ≈ 360 ≈ 900

FUGALITE® BIO

Formato Espessura
gramas/m2 largura das linhas de rejunte

1 mm 3 mm 5 mm

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

5x5 cm 4 mm ≈ 295 ≈ 885 ≈ 1475

Peças cerâmicas
Mármores

30x60 cm 4 mm ≈ 40 ≈ 120 ≈ 200

60x60 cm 4 mm ≈ 25 ≈ 75 ≈ 125

20x20 cm 8 mm ≈ 150 ≈ 450 ≈ 750

30x30 cm 9 mm ≈ 115 ≈ 345 ≈ 575

45x45 cm 10 mm ≈ 85 ≈ 255 ≈ 425

30x60 cm 10 mm ≈ 95 ≈ 285 ≈ 475

60x60 cm 10 mm ≈ 65 ≈ 195 ≈ 325

20x20 cm 14 mm ≈ 260 ≈ 780 ≈ 1300

30x30 cm 14 mm ≈ 225 ≈ 675 ≈ 1125

120x120 cm 10 mm ≈ 70 ≈ 210 ≈ 350

REJUNTALITE COLORIDO

Metros lineares de juntas realizáveis com uma bisnaga de 310 ml
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Profundidade Largura 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

FUGABELLA® ECO SILICONE

Profundidade Largura 8 mm 10 mm 15 mm 25 mm 30 mm 35 mm

8 mm ≈ 4,8 m – ≈ 2,5 m – – –

10 mm – ≈ 3 m ≈ 1,5 m – – –

13 mm – – – ≈ 0,9 m – –

15 mm – – – ≈ 0,8 m ≈ 0,6 m –

18 mm – – – – ≈ 0,5 m ≈ 0,4 m

FUGABELLA® ECO PU

Rendimentos rejuntes e selantes
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Nota:
O dado relativo ao rendimento deve ser considerado como indicativo.
A indicação de conservação deve se considerar nas embalagens originais, nas quais constam todas as indicações específicas para a conservação do produto.

O catálogo é fornecido com base em nossos melhores conhecimentos técnicos e de aplicações. Os dados relativos às classificações Eco e Bio são referidos no GreenBuilding Rating® Manual 2012 (ref. GBR Data Report 
01.17). Os dados relativos à emissão de carbono (CFP) são calculados em base à metodologia LCA no respeito das normas ISO 14040-44 (ref. Relatório de dados CFP 03.16) CFP Data Report 01.176). Todos os direitos são 
reservados. © Kerakoll. Em conformidade com a normativa vigente, todo e qualquer direito sobre os conteúdos desta publicação é reservado. Ressalvada a autorização escrita, ficam expressamente proibidas a reprodução e 
a distribuição, total ou parcial, de todo o material original presente no site.
As presentes informações podem estar sujeitas a acréscimos e/ou alterações de parte da KERAKOLL SpA; para tais atualizações pode-se consultar o site www.kerakoll.com.
A KERAKOLL SpA se responsabiliza, portanto, pela validade, precisão e atualização de suas informações unicamente quando obtidas diretamente de seu site.
Produtos para uso profissional. Para informações sobre os dados de segurança dos produtos, fazer referência às fichas previstas relativas e entregues de acordo com a lei junto com a rotulagem de saúde presente na 
embalagem.

O presente catálogo foi impresso em papel 
certificado FSC® produzido com madeira ou 
fibras recicladas ou de florestas corretamente 
gerenciadas para a tutela das florestas e a 
salvaguarda do meio ambiente.

O Conselho de Manejo Florestal (FSC) é uma 
organização não governamental, sem fins 
lucrativos, que inclui entre seus membros: 
grupos ambientalistas e sociais, comunidades 
indígenas, associações de consumidores, 
proprietários florestais, técnicos, entidades de 
certificação e indústrias de transformação e 
comercialização da madeira.

Objetivo do FSC é a promoção, ao redor do 
mundo, de uma gestão das florestas e dos 
plantios que tutele o ambiente natural, seja 
útil às pessoas (trabalhadores e populações 
locais) e válida do ponto de vista econômico, 
em conformidade com os princípios do 
desenvolvimento sustentável, contribuindo, 
na prática, a um uso sustentável dos recursos 
florestais do planeta.

O FSC foi aprovado e apoiado ativamente por 
diversas ONG, entre as quais as principais 
organizações ambientalistas e de tutela dos 
interesses dos indígenas, bem como por 
associações de comerciantes e industriais que 
trabalham com a madeira.

Member Member
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KERAKOLL do Brasil
Rua Gomes de Carvalho 1629 14º Andar Vila Olímpia

Tel +55 (11)3550-0000 Fax +55(11)3550 0009
info@kerakoll.com.br - www.kerakoll.com
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