
Tehnologie cu impact ambiental scăzut

Fugabella® Eco





Decoraţia eco-compatibilă cu impact ambiental 
scăzut a acoperirilor din orice material reprezintă 
pentru Kerakoll proiectul cu cea mai mare 
vizibilitate din domeniul aplicaţiilor.

Din acest motiv, pentru inginerii noştri, căutarea 
unor soluţii cu un impact ambiental redus, 
cu cel mai bun rezultat estetic şi cea mai mare 
funcţionalitate sunt dintotdeauna elemente 
indispensabile.

A acoperi o suprafaţă înseamnă a comunica 
ceva, a exprima o tendinţă, o modă sau un 
stil de viaţă. Decorarea acestor suprafeţe prin 
infinite combinaţii cromatice şi de texturi are 
valoarea definirii stilului în nuanţele sale, jucând 
cu formele, subliniindu-le contrastele sau 
garantându-le continuitatea.

Valorile estetice, ambientale şi tehnice ale 
suprafeţelor se modifică odată cu schimbarea 
nevoilor, de aceea Kerakoll se angajează în 
căutarea unor materiale tot mai avansate şi 
performante.

Chituri minerale 
eco-compatibile 
pentru a construi 
GreenBuilding 

Fugabella® Eco
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Proiectarea şi construirea GreenBuilding 
Proiectarea şi construirea GreenBuilding înseamnă realizarea unui echilibru 
constructiv orientat spre îmbunătăţirea sănătăţii, a calităţii vieţii şi a protecţiei 
mediului. Cercetarea tehnologică nu poate face abstracţie astăzi de o puternică 
sensibilitate ecologică care se exprimă prin alegeri conştiente ce impun un nou 
mod de a folosi materiale deja existente, alternative şi de origine naturală.
Chiturile din gama Fugabella® Eco sunt clasificate şi marcate ECO, potrivit metodei 
de evaluare GreenBuilding Rating, fiind materiale eco-compatibile. 
Antibacteriene şi fungistatice naturale stabilizate cu var natural pur, 
monocomponente şi specifice pentru rosturi cu soliditate cromatică ridicată, 
garantează emisii foarte scăzute de substanţe organice volatile şi sunt reciclabile 
ca material inert la sfârşitul vieţii. Marcajul ECO al gamei Fugabella® reprezintă 
garanţia pentru proiectant, aplicator şi utilizatorul final că produsul folosit 
întruneşte condiţiile de eco-compatibilitate prevăzute de GreenBuilding Rating.

Fugabella® Eco New Collection, ideal pentru a construi GreenBuilding.

M

ineral ≥ 60 %

Conţinut în materiale 
naturale mai mare de 60%
Cel puţin 60% din greutatea 
componentelor produsului este 
de origine minerală. Nisipurile şi 
materialele granulate minerale 
nu prezintă degradare chimică 
sau interacţiune dăunătoare din 
punct de vedere biologic; deci, 
pot fi considerate cu impact 
scăzut sau neutre pentru mediul 
înconjurător şi pentru oameni.

≤ 250 g/ kg

Emisie scăzută de 
CO2 sub 250 g/kg

Un program de cercetare 
inovator a permis, în condiţii de 
prestaţii egale, dezvoltarea unor 
materiale monocomponente de 
nouă generaţie cu un conţinut 
mai scăzut de liant; aceasta 
permite reducerea considerabilă 
a emisiilor de CO2 în atmosferă.

Recycled Mineral ≥

 3
0 

%

Conţinut în materiale 
reciclate mai mare de 30%
Cel puţin 30% din greutatea totală 
a produsului este constituită din 
componente derivate din materii 
prime secundare sau reciclate şi 
care sunt clasificate ca minerale 
reciclate (reziduuri inerte din alte 
procese de producţie).

Low Emissio
n

Emisii scăzute de 
substanţe organice 
volatile
Material certificat GEV (EC 1 - 
EC 2) cu emisii  foarte scăzute 
sau scăzute de substanţe 
organice volatile (VOC) potrivit 
regulamentului EMICODE.

Recyclable

Reciclabil ca 
material inert
Materialele pe bază minerală, 
după ce s-au întărit şi la sfârşitul 
ciclului lor de viaţă, pot fi reciclate 
în categoria deşeurilor inerte, 
evitând astfel impactul grav asupra 
mediului înconjurător şi cheltuielile 
speciale pentru eliminarea lor.

Marca ECO 
GreenBuilding Rating 
prezentă pe toate 
ambalajele şi în 
documentaţia tehnică a 
gamei ECO

G
RE

EN
BU
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G RATING

GreenBuilding Rating este o metodă de evaluare sigură şi fiabilă concepută de 
Kerakoll, care permite măsurarea şi îmbunătăţirea sustenabilităţii ambientale a 
materialelor de construcţii.
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EXEMPLU DE GREENBUILDING RATING 
APLICAT LA  FUGABELLA® ECO 2-12

Descrierea şi avantajele eco-compatibilităţii
Marcaj ECO - GreenBuilding Rating 
Marcaj Normativa
Certificate şi teste tehnologice

a

b

c

d

a

b

c

d

INDICAŢII PREZENTE PE 
FIECARE AMBALAJ

LABEL GREENBUILDING RATING

Clasa de Rating (ECO 3)
Criterii eco-compatibile ale categoriei Minerale Anorganice 
Valori ale performanţelor eco-compatibile

a

b

c
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M

ineral ≥ 60 %

Recycled Mineral ≥

 3
0 

%

≤ 250 g/ kg
Low Emissio

n Recyclable

Conţinut 
în minerale 

naturale 
60%

Emisii foarte 
scăzute 

 VOC
49 µg/m3

Reciclabil 
ca material 

inert

a

b

c

Dintre agenţii contaminanţi ai mediului care prezintă un interes 
crescând, un rol din ce în ce mai important îl au alergenii indoor, 
precum ciupercile şi bacteriile.
Într-adevăr, studiile ştiinţifice subliniază că prezenţa acestora 
în interiorul clădirilor determină înmulţirea cazurilor de alergii 
şi de astm la copii şi la adolescenţi Noile chituri Fugabella® Eco 
sunt în mod natural sănătoase şi sunt singurele care au fost 
supuse testelor microbacteriologice care confirmă proprietăţile 
antibacteriene şi fungistatice naturale ale acestora.
Verificările privind proliferarea microbacteriană au fost efectuate 
la CSTB - Centre Scientifique et Technique du Bâtiment - Marne-
la-Vallée, Paris, în colaborare cu Institutul Pasteur din Paris şi cu 
Institutul de Igienă şi Epidemiologie-Micologie din Bruxelles.

Fugabella® Eco New Collection, ideal pentru garantarea 
unor medii mai sănătoase şi protejate.

Suprafeţe curate, sănătoase şi sigure
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Noua gamă pentru decorarea plăcilor ceramice Fugabella® Eco a fost supusă 
unei activităţi de cercetare şi îmbunătăţire pentru a determina activitatea 
bacteriostatică şi fungistatică naturală faţă de orice atac microbian. Centrul 
Tehnico-Ştiinţific pentru construcţii al laboratorului francez CSTB a elaborat 
şi a pus la punct o metodologie originală pentru a simula contaminarea 
chitului prin aerosoli bacterieni şi fungici.
Gama Fugabella® Eco s-a clasificat ca B+ şi F+, indicând o totală proprietate 
bacteriostatică şi fungistatică naturală faţă de o dezvoltare microbiană.

Noua gamă pentru decorarea plăcilor ceramice Fugabella® Eco dezvoltă 
nivele ridicate de duritate superficială şi de rezistenţă la compresie, garantate 
de un amestec de lianţi hidraulici selecţionaţi de mare rezistenţă şi agenţi 
care cresc cristalizarea interstiţială. Atingerea în timp scurt a unor rezistenţe 
ridicate la compresie şi la abraziune permite o tranzitare rapidă şi sigură a 
suprafeţelor. Rezistenţa ridicată la flexiune garantează durabilitatea chituirii 
chiar în situaţiile de exploatare cele mai solicitate.

Fugabella® Technology 
garantează o calitate estetică şi funcţională 
absolută, durabilitate în timp.

1

4

Noua gamă pentru decorarea plăcilor ceramice Fugabella® Eco a fost 
proiectată cu polimeri exclusivi hidrofobi care acţionează asupra tensiunii 
de la suprafaţa chitului, garantând o respingere superioară a apei cu 
formare de picături, precum şi o rezistenţă totală la acţiunea ploii torenţiale, 
la spălările frecvente şi cu presiuni mari. Absorbţia redusă a apei, potrivit 
normei ISO 13007-3, şi gradul de finisaj al suprafeţelor, netede şi regulate, 
sunt condiţii ideale pentru păstrarea aspectului frumos al chitului pentru 
mult timp, garantând o curăţare uşoară.

2

Respingerea apei - Absorbţie redusă

Antibacterian natural

Noua gamă pentru decorarea plăcilor ceramice Fugabella® Eco a fost supusă 
unei activităţi de cercetare şi îmbunătăţire pentru determinarea maximei 
solidităţi a culorii prin expunerea la degradarea luminii soarelui la nivel 
terestru şi la simularea aceloraşi radiaţii filtrate prin geamul unei ferestre.
Ciclurile de expunere la spectrul global al radiaţiilor solare, potrivit 
standardului internaţional al Normei UNI EN ISO 11341, reprezintă condiţiile 
cele mai critice pentru folosirea outdoor şi indoor a chiturilor.

3

Maximă soliditate a culorii 

Rezistenţă mecanică ridicată
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SOLIDITATEA 
CULORII

REZISTENŢĂ 
MECANICĂ

ANTIBACTERIAN 
NATURAL1 2 3 4RESPINGEREA 

APEI
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Rezistenţe mecanice
Norma ISO 13007-3

Norma ISO 13007-3 reprezintă noul standard mondial pentru definirea caracteristicilor chiturilor 
pentru rosturile dintre plăci ceramice şi pietre naturale.
Un element de noutate foarte interesant pentru a garanta durabilitatea materialului este reprezentat 
de necesitatea de a satisface cel puţin una din cerinţele opţionale referitoare la absorbţia redusă 
de apă şi la rezistenţa ridicată la abraziune pentru a se putea clasifica ca CG2, adică ca un chit cu 
performanţe îmbunătăţite.
Atingerea unor performanţe mecanice ridicate în termen de 24 de ore defineşte, în schimb, o nouă 
categorie de chit cu întărire rapidă.
Noua gamă pentru decorarea acoperirilor ceramice Fugabella® Eco atinge în timp scurt nivele ridicate 
de duritate superficială şi de rezistenţă la compresiune. Rezistenţa ridicată la flexiune garantează 
durabilitatea chituirii chiar în situaţiile de exploatare cele mai solicitate.

Testul exprimă forţa maximă de rupere a unui eşantion de chit 
supus unei forţe de compresie exercitate pe două suprafeţe 
opuse. Normativa prevede ca proba să se efectueze după 
trecerea a 28 de zile de maturare pentru chiturile cu priză 
normală şi după 24 h pentru cele clasificate F cu priză rapidă. 
Cercetarea Kerakoll efectuează testele şi după 3, 7 şi 14 zile de 
maturare. Clasificarea potrivit normei ISO 13007-3 stabileşte 
pentru ambele o valoare de rezistenţă la compresiune ≥ 15 
N/mm2.

Rezistenţa la compresiune  
Test method ISO 13007 Part 4.1.4 - 5

Rezistenţa la Compresie la 28 zile
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Testul exprimă forţa de rupere maximă a unui eşantion de 
chit supus unei forţe de flexiune exercitată în trei puncte. 
Normativa prevede ca proba să se efectueze după trecerea a 
28 de zile de maturare a eşantionului.
Cercetarea Kerakoll efectuează testele şi după 24 h, 3, 7 şi 14 
zile de maturare.
Eşantionul este supus unei forţe de compresie cu o creştere 
constantă a forţei de 50 N/s până la ruperea acestuia.
Clasificarea potrivit normei ISO 13007-3 stabileşte o valoare 
de flexiune la 28 de zile ≥ 2,5 N/mm2.

Testul exprimă duritatea superficială a unui eşantion de chit 
supus acţiunii abrazive a unui disc din oţel care se roteşte cu 
50 de rotaţii în contact cu suprafaţa sa, unde între eşantion şi 
disc cade praf de corindon (duritate scara Mohs 9) cu un flux 
de 2 g pe rotaţie.
Normativa prevede ca proba să se efectueze după trecerea 
a 28 de zile de maturare a eşantionului. Cercetarea Kerakoll 
efectuează testele şi după 24 h, 3, 7 şi 14 zile de maturare. 
Clasificarea potrivit normei ISO 13007-3 se obţine măsurând 
lungimea inciziei şi prin tabelul de conversie se determină 
volumul în mm3 de material îndepărtat. O valoare ≤ 1000 mm3 
clasifică chitul A cu rezistenţă ridicată la abraziune.

Rezistenţa la abraziune
Test method ISO 13007 Part 4.4

Rezistenţa la flexiune
Test method ISO 13007 Part 4.1.4 - 5

Rezistenţa la abraziune la 28 zile
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Durabilitatea unui chit mineral este puternic condiţionată de capacitatea acestuia de a nu putea 
fi străbătut de apă. Pătrunderea apei poate fi împiedicată prin dezvoltarea unui material care să 
prezinte o absorbţie redusă a masei şi o suprafaţă hidrofobă. 
Absorbţia apei în lipsa presiunii este o măsură convenţională a porozităţii materialului, se exprimă 
în  grame de apă absorbită şi reprezintă parametrul fundamental pentru a garanta integritatea 
performanţelor mecanice stresate de ciclurile termice. 
Rezistenţa la absorbţia apei în suprafaţă este indicată, în mod normal, ca respingerea apei şi reprezintă o 
caracteristică suplimentară determinantă pentru a obţine o absorbţie redusă. O suprafaţă care respinge 
apa este definită hidrofobă atunci când unghiul de contact care se formează poziţionând o picătură de 
lichid este mai mare de 90 de grade, formând astfel aşa-numitul „efect picătură”.

Rezistenţă la apă

Testul exprimă cantitatea de apă absorbită prin capilaritate 
de suprafaţa chitului în contact cu apa. Normativa prevede ca 
proba să se efectueze după trecerea a 28 de zile de maturare. 
Cercetarea Kerakoll efectuează teste şi după 7 şi 14 zile de 
maturare. Eşantionul este cântărit înainte de a fi introdus 
într-o tăviţă cu apă pe 10 mm din lungimea sa, după 30 de 
minute şi după 240 de minute se efectuează o nouă cântărire 
a eşantioanelor. Clasificarea potrivit normei ISO 13007-3 
a absorbţiei apei este exprimată în grame absorbite prin 
capilaritate, care trebuie să fie ≤5 g la 30 de minute şi ≤10 g la 
240 de minute. Valorile ≤ 2 g la 30 de minute şi ≤ 5 g la 240 de 
minute clasifică chitul W, cu absorbţie redusă de apă. 

Absorbţie de apă 
Test method ISO 13007 Part 4.2

Norma ISO 13007-3

Absorbţie după 30 de minute

0,4 0,6

1,5 1,3
0,8

1,9

1

2 g

5 g

Flex Marmi Scuba 2-12 0-5 2-20 0-2

Absorbţie după 240 de minute
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Testul exprimă respingerea apei de către suprafaţa chitului 
şi gradul său de înmuiere prin măsurarea unghiului care se 
formează în punctul de contact cu un lichid. Cercetarea Kerakoll, 
în lipsa unei norme specifice despre chituri care să fie eficace, 
efectuează testul prin metoda picăturii sesile, poziţionând o 
picătură de apă distilată în contact cu un eşantion la 24h, 3, 7, 
14 şi 28 de zile de maturare. Bilanţul forţelor care se generează 
la interfaţă determină un unghi de contact măsurat prin 
metoda goniometrică.Rugozităţile diferite ale suprafeţelor pot 
determina formarea unor picături de dimensiuni diferite, chiar 
menţinând unghiurile de contact şi respingerea apei ridicate.

Hidrofobicitate superficială
Test Formare de picături 

Măsurarea instrumentală a capacităţii de înmuiere (sau aderenţei) unui lichid pe o 
suprafaţă solidă se determină măsurând unghiul de contact al unei picături de lichid pe 
suprafaţă.
Instrumentul, care se foloseşte îndeosebi în domeniul vopselurilor şi în cel textil, 
efectuează o măsurare optică foarte precisă a formei picăturii, determinând valoarea 
tensiunii superficiale în condiţii statice şi dinamice. Pentru chiturile pe bază de ciment 
pentru rosturi, care reprezintă, de asemenea, un domeniu în care hidrofobicitatea 
superficială, adică formarea de picături, este o caracteristică căutată, nu există 
metodologii de control eficace şi împărtăşite. Până la data actuală, niciuna din metodele 
propuse în cadrul Comitetului Tehnic al CEN (Comitetul European de Standardizare) nu a 
fost aprobată de producătorii membri. Unul dintre principalele motive este reprezentat 
de dificultatea obiectivă de a obţine modalităţi şi suprafeţe de probă omogene, având în 

vedere influenţa pe care o pot avea granulometria produsului, timpul pentru curăţare şi intensitatea spălării.

Focus: măsurarea formării de picături

θ Capacitate de înmuiere

0 Ridicată

< 90 Parţială

> 90 Formarea de picături

>140 Efect Repelent

θ
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Teoria culorii

Fără lumină nu ar exista culoarea, într-adevăr, atunci când radiaţia luminoasă atinge un obiect 
colorat, o parte a luminii incidente este absorbită, iar altă parte este reflectată. Lumina care poate fi 
percepută de ochiul uman este constituită din radiaţii electromagnetice cuprinse între lungimile de 
undă de aproximativ 400 nm (violet) şi 700 nm (roşu).
Spectrul electromagnetic acoperă o gamă de unde extrem de amplă. Zona luminii vizibile care 
stimulează retina ochiului uman este numai o mică parte a diferitelor unde electromagnetice care 
străbat spaţiul. 
Spre deosebire de măsurile de greutate şi lungime, nu există o scară fizică pentru a măsura culoarea. 
Dacă aceeaşi culoare este arătată unor persoane diferite, este foarte probabil să obţineţi indicaţii 
diferite, într-adevăr partea de lumină reflectată ajunge la ochiul uman şi la receptorii săi cromatici, 
transformă lumina în impulsuri care parcurg căile nervoase până când ajung la creier, care generează 
o impresie senzorială pe care o asociem cu numele unei culori, deci fiecare individ percepe culoarea 
în mod diferit. Percepţia culorii este influenţată, de asemenea, de sursele luminoase, de dimensiuni, 
de fundal şi de diferenţele de direcţie.

Pentru a standardiza descrierea culorii, trebuie 
să recurgem deci la o metodă pentru a o descrie, 
măsura şi clasifica din punct de vedere numeric, 
aşa numitul spaţiu colorimetric, format din 
combinaţia a trei parametri sau atribute:

•	 Culoare (roşu, galben, verde, albastru) 
•	 Saturaţie (strălucitor, opac) 
•	 Luminozitate (deschis, închis)

Solidul tridimensional al culorilor

Alb

Negru

Lu
m

in
oz

ita
te

Culoare

Saturaţie

Culorile formează cercul extern al solidului, în 
timp ce luminozitatea constituie axa centrală, iar 
saturaţia, raza orizontală.
Forma solidului culorilor este complexă, deoarece 
dimensiunea gradelor de saturaţie este diferită 
pentru fiecare culoare şi luminozitate, dar poate 
contribui la vizualizarea mai bună a raportului 
dintre culoare, luminozitate şi saturaţie.

Comunicarea culorii
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Aproape toţi ştiu că, dacă dirijăm lumina solară printr-o prismă, creăm o distribuţie a culorilor asemănătoare unui curcubeu. 
Acest fenomen a fost descoperit de Isaac Newton. Dacă separăm lumina în diferitele sale lungimi de undă, creăm un spectru; 
separarea luminii într-un spectru se numeşte dispersie spectrală. Ochiul uman posedă 3 senzori de culoare sensibili la cele 3 
culori primare (roşu, verde, albastru). Măsurarea culorii prin determinarea aşa-numitelor valori tristimul corespunzătoare celor 
ale ochiului uman este metoda folosită de colorimetre. Spectrofotometrul, în schimb, efectuează măsurarea fiecărei lungimi de 
undă prin intermediul unor senzori spectrali multipli şi mai sensibili, oferind valori numerice absolute. Spectrofotometrul poate 
rezolva, de asemenea, problema diferitelor surse luminoase şi, prin urmare, fenomenul cunoscut sub numele de metamerism 
(adică culoarea unui obiect depinde de sursa luminoasă cu care este văzut). După dobândirea valorii cu un iluminant, poate 
transforma valorile obţinute pentru orice alt iluminant memorizat.

Focus: spectrofotometrul

Spaţiile colorimetrice sunt modele matematice abstracte 
care descriu modalitatea prin care se reproduc culorile ca şi 
combinaţii de numere, numite componentele culorii.
Comisia internaţională de iluminat CIE a definit deferite 
modele pentru a uniformiza mai bine diferenţele de culoare în 
legătură cu percepţia vizuală.

Spaţii colorimetriceAlb
+L*

Galben
+b*

+a*
Roșu

Negru

Verde

Albastru Spaţiul colorimetric tridimensional L*a*b* este, în prezent, unul 
din sistemele de referinţă cele mai folosite pentru definirea 
şi măsurarea culorii, unde L* reprezintă axa verticală de la 
negru la alb şi indică luminozitatea, iar a* şi b* se află pe axa 
orizontală şi definesc diagrama coordonatelor rectangulare 
de cromaticitate, adică de saturaţie a culorii. Folosind acest 
spaţiu colorimetric se pot obţine indicaţiile necesare pentru 
a identifica o nouă culoare sau pentru a efectua controlul 
constanţei culorii pe produse finite şi materii prime.
De asemenea, se pot măsura dimensiunile unei diferenţe 
cromatice între două eşantioane, indicată ca ∆E*ab, care 
exprimă o îndepărtare de tip cantitativ.

Spaţiu colorimetric L*a*b*

Spaţiul de culoare L*C*h foloseşte aceeaşi diagramă ca şi 
spaţiul de culoare L*a*b*, dar coordonatele sale sunt cilindrice, 
nu dreptunghiulare. 
În acest spaţiu L* indică luminozitatea şi este acelaşi L* din 
spaţiul de culoare L*a*b*, C* este croma, iar h este unghiul 
culorii.
Prin această metodă se poate numerota şi valoarea cromatică 
C* şi unghiul h care indică culoarea, obţinând astfel o 
indicaţie de tip calitativ a culorii sau a îndepărtării dintre două 
eşantioane, astfel încât să se poată interveni cu precizie şi 
repede asupra nuanţării.

Spaţiu colorimetric L*C*h
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Soliditatea Culorii
Norma UNI EN ISO 11341

Cercetarea Kerakoll, în lipsa unor reglementări normative în domeniul materialelor minerale 
anorganice, a definit o metodă internă pentru a evalua soliditatea culorii pentru gama de chituri 
Fugabella® Eco. 
Normele UNI EN ISO 11341 exprimă o metodă instrumentală pentru a evalua degradarea culorii supuse 
expunerii continue la diferite spectre de lumină. Durata testului a fost fixată în 500 h de expunere 
continuă, după efectuarea probelor prealabile pe eşantioane care au evidenţiat o stabilizare a culorii 
după depăşirea acestei limite. Pentru a clasifica soliditatea culorii la învechire, s-a folosit norma EN 
ISO 105-A05 în scopul transformării măsurilor instrumentale în indici ai scării de gri.

Laboratoarele Kerakoll folosesc Q-Sun XENON Test Chamber ca instrument pentru învechirea accelerată a 
culorii. Q-Sun XENON Test Chamber este produs de Q-Lab Corporation, cea mai importantă întreprindere 
din lume care studiază şi produce instrumente pentru măsurarea durabilităţii materialelor la expunerea 
la agenţii atmosferici. 
Cea mai mare parte a degradării culorii este provocată de trei factori: lumina, temperatura, umiditatea. 
Împreună pot acţiona în mod sinergic, provocând daune mai mari decât fiecare factor separat. 
Instrumentul reproduce întregul spectru al luminii solare, folosind 3 lămpi cu xenon, inclusiv ultravioletul 
(UV), lumina vizibilă şi infraroşul (IR), mai precis, reproduce spectrul solar cuprins între 295 nm şi 800 nm. 
De asemenea, aparatul poate simula ploaia prin intermediul unor duze care pulverizează apa şi poate 
lucra la temperaturi ridicate. În acest fel, eşantionul, pe lângă decolorare şi învechire la lumină, suferă şi 
un şoc termic. 
În funcţie de destinaţia finală a materialului testat, se poate alege între 3 categorii diferite de filtre. 
Daylight Filter produce un spectru de lumină echivalent cu lumina directă a soarelui pe suprafaţa 
terestră şi este deosebit de indicat pentru aplicaţii outdoor. Window Glass Filter produce un spectru echivalent cu lumina soarelui 
prin diferite tipuri de geam al unei ferestre. Această aplicaţie poate, de asemenea, să reproducă diferite tipuri de lumină artificială 
şi este indicată pentru aplicaţii indoor. Extended UV Filter se foloseşte pentru a produce un spectru extraterestru indicat pentru 
aplicaţii aerospaţiale.
Primele două filtre corespund exact parametrilor de probă indicaţi de normele UNI EN ISO 11341 şi ASTM G 155.

Focus: Q-Sun XENON Test Chamber

Teste efectuate de Laboratorul de Cercetare Kerakoll Laboratorul de Cercetare Kerakoll

Utilaj utilizat Q-Sun XENON Test Chamber Q-Sun XENON Test Chamber

Filtru utilizat Daylight Window Glass

Temperatura aerului 38 ± 3 °C 38 ± 3 °C

Temperatura Black Panel 55 ± 2 °C 55 ± 2 °C

Iradiere 0.51 W/mq·nm 0.39 W/mq·nm

Umiditate relativă 50% 50%

Ciclu de testare Continuu Continuu

Ore de expunere 500 h 
(citire eşantioane o dată la 100 h)

500 h 
(citire eşantioane o dată la 100 h)

Normă de referinţă  ISO 11341:2004  ISO 11341:2004

Tabelul Daylight şi Window Glass
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Eşantioanele pentru evaluarea solidităţii culorii au fost 
pregătite şi ţinute timp de 7 zile în condiţii standard.
Pentru fiecare culoare au fost pregătite 3 eşantioane:
1. Eşantion de referinţă, pentru controlul vizual, de ţinut la 

întuneric în condiţii standard
2. Eşantion de supus învechirii cu filtre Daylight
3. Eşantion de supus învechirii cu filtre Window Glass
Înainte de a supune eşantioanele la învechire, s-a efectuat 
măsurarea culorii cu ajutorul spectrofotometrului, măsurarea 
a fost repetată după fiecare 100 h de expunere până la a 500-a 
oră.
După terminarea probei, evaluările efectuate au fost de două 
tipuri:
1. Vizuală, comparând eşantionul de referinţă ţinut în condiţii 

standard şi la întuneric
2. Instrumentală cu spectrofotometrul pentru a detecta 

modificarea coordonatelor colorimetrice şi ΔEF

Comparaţia dintre cele două evaluări este foarte interesantă, 
deoarece instrumentul poate detecta şi cele mai mici diferenţe 
de culoare, în timp ce ochiul unui observator obişnuit reuşeşte 
să distingă diferenţe de ∆EF între 5 şi 6, iar un observator expert 
ajunge să observe un ∆EF de 3. Este important de ştiut că ochiul 
uman este mai sensibil la modificarea nivelelor de gri, în acest 
caz reuşind să distingă şi ∆EF de 2. Utilizând norma UNI EN ISO 
105-A05, prin folosirea unor ecuaţii matematice, se pot folosi 
valorile de ∆EF măsurate instrumental pentru a determina 
indicii scării de gri pentru degradarea culorii (GSc). Cu cât va fi 
mai mic ∆EF , cu atât mai mare va fi punctajul obţinut.

Test de soliditate a culorii
Cicluri de învechire accelerată

Fugabella® Eco Daylight
UNI EN ISO 

11341
ASTM G 155 

(CATAS)

01 Alb 5 5

02 Gri Luminos 4,5 /

03 Gri Perlă 4,5 /

04 Gri Fier 4,5 5

05 Antracit 4 5

06 Negru 3,5 4,5

07 Jasmine 4,5 /

08 Bahama Bej 4,5 /

09 Caramel 4,5 /

10 Teracotă 4,5 /

11 Maro 4 /

12 Nucă 4 /

51 Silver 4,5 /

50 Pergamon 4,5 /

46 Fildeș 4,5 /

45 Limestone 4,5 /

52 Turturea 4,5 /

44 Ciment Gri 4,5 /

48 Moka 3,5 /

38 Husky 3 /

47 Mediterana 3 4

15 Ocean 3 /

41 Eucalipt 5 5

49 Mușchi 5 /

20 Magnolie 4,5 /

27 Sunset 4,5 /

21 Roșu 1 1

23 Galben 2 2

Pentru a confirma valabilitatea testului efectuat, s-a hotărât predarea unor eşantioane de chit reprezentative 
pentru întreaga colecţie de culori Fugabella® Eco către CATAS, un important Centru de Cercetări şi Laborator 
de Probe, echipat pentru efectuarea testelor de degradare a culorii urmând metoda normei americane ASTM 

G 155, care este diferită de UNI EN ISO 11341 doar prin anumiţi parametri, dar este la fel de funcţional a testa soliditatea culorii 
materialelor noastre.

Focus: laboratorul CATAS

Valori de ΔEF GSC

< 0,40 5

0,40 ≤ ΔEF < 1,25 4,5

1,25 ≤ ΔEF < 2,10 4

2,10 ≤ ΔEF < 2,95 3,5

2,95 ≤ ΔEF < 4,10 3

4,10 ≤ ΔEF < 5,80 2,5

5,80 ≤ ΔEF < 8,20 2

8,20 ≤ ΔEF < 11,60 1,5

≥ 11,60  1

Tabel cu indicii scării de gri EN ISO 105-A05
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Rezistenţa la atacul microbian

Tendinţa progresivă de a-i proteja pe ocupanţii mediilor indoor de substanţe periculoase pentru 
sănătate a înregistrat o puternică accelerare în ultimul timp, o dată cu intensificarea, inclusiv la nivel 
normativ, a activităţilor de reglementare.
Există diferite soluţii pentru a limita dezvoltarea acestor microorganisme, dar unele dintre ele nu 
garantează rezolvarea cauzelor deoarece, pentru a elimina una, generează alta cu un potenţial şi mai 
dăunător.
Este cazul folosirii, inclusiv în formula unor produse în construcţii, de substanţe chimice, antimicotice 
şi bactericide care pot provoca, în funcţie de principiul activ folosit, diferite patologii şi disfuncţiuni. 
Unele dintre aceste substanţe biocide, pe care le putem asocia întrutotul cu pesticidele obişnuite, 
au fost clasificate ca fiind potenţial cancerigene din cauza toxicităţii lor şi datorită caracteristicii de 
migrare şi eliberare în mediul înconjurător.
Aproximativ 95% din pesticide se foloseşte în agricultură, totuşi una dintre cele mai importante căi 
de expunere este mediul indoor. În timp ce folosirea acestora în agricultură este strict reglementată, 
pentru mediile indoor nu există niciun tip de reglementare.
În vederea îmbunătăţirii protecţiei sănătăţii şi a mediului înconjurător, Parlamentul European a 
adoptat texte legislative cu privire la folosirea şi vânzarea substanţelor biocide, precum şi la folosirea 
lor sustenabilă. Kerakoll, confruntată cu posibilitatea de a folosi substanţe chimice pentru a bloca 
creşterea microorganismelor, a abordat această problemă prin cercetarea unor metode alternative 
ne-chimice, care a dus la o formulare a chiturilor eco-compatibilă, obţinând o recunoaştere importată 
prin caracterizarea efectuată de Polul de Microbiologie al CSTB, Centrul Ştiinţific Tehnic pentru 
Construcţii – sectorul Sănătate din Marne-la-Vallée, Franţa.

Ştim că o bună parte a microorganismelor nu cresc într-un mediu cu 
pH bazic, mai ales dacă acesta este mai mare de 9.
Acest pH este, într-adevăr, inferior celui al pastei produselor pe bază 
de liant de ciment; prin urmare, dacă mediul se menţine bazic, acest 
lucru descurajează creşterea microorganismelor. 
Însă pH-ul, în timpul maturizării cimentului şi apoi în decursul 
timpului, tinde să scadă ca efect al salificării, adică al creării unor 
legături neutre între molecule, cu reducerea progresivă a ionilor. 
Acest lucru înseamnă că un chit care nu ar putea fi atacat de 
microorganisme pe termen scurt, poate fi atacat în timp.
Cercetarea Kerakoll, pe baza cunoştinţelor dobândite cu privire la 
comportamentul fizico-chimic al varului natural NHL, a efectuat un 
studiu important despre capacitatea de a stabiliza pH-ul la valori 
mai ridicate, prin introducerea varului în formula chiturilor, în scopul 
obţinerii efectului bacteriostatic natural dorit.

Pentru a garanta un rezultat semnificativ al durabilităţii materialului, 
eşantioanele au fost tratate într-o cameră specială unde, prin 
folosirea dioxidului de carbon, au suferit un proces de învechire 
accelerată.

Focus: rolul varului natural NHL

O cale naturală împotriva mucegaiurilor, ciupercilor şi bacteriilor
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Dezvoltarea bacteriilor

Bacteriile, numite şi germeni, reprezintă aproximativ o treime 
din toate organismele vii din aer şi, la fel ca ceilalţi contaminanţi 
biologici, contribuie la calitatea proastă a aerului indoor.
Bacteriile se împart în două categorii: gram-negative şi 
gram-pozitive. Primele produc endotoxina, o substanţă 
inflamatorie asociată cu patologii tipice pentru poluarea 
indoor, precum „sindromul clădirii bolnave”. 
Bacteriile gram pozitive cuprind, în schimb, diferite specii, 
printre care Enterococcus Faecalis, unul dintre microbii 
implicaţi în cercetarea Kerakoll.  Vectorul principal al acestor 
bacterii este omul, dar se află şi în situaţii cu umiditate ridicată, 
ca cea din sistemele de aer condiţionat şi de deumidificare.

Dintre „microorganismele” (sau „microbii”) obişnuiţi, o mare 
parte a acestora poate fi definită drept „contaminanţi biologici”, 
fiind vorba de o serie de substanţe de origine biologică 
care pot influenţa negativ calitatea aerului, atât indoor, cât 
şi outdoor. Principalele surse de poluare microbiologică în 
încăperi sunt reprezentate de ocupanţi (om, animale, plante), 
de praf (un receptacul foarte bun pentru microorganisme), de 
structurile şi de serviciile igienice ale clădirilor. 
Microorganismele pot fi vehiculate prin particulele răspândite 
în aer şi se pot cuibări în locurile cele mai favorabile pentru 
dezvoltarea lor. Printre suprafeţele cele mai contaminate 
se numără pardoselile, deoarece sunt supuse constant 
murdăririi, umiditatea este adesea mai ridicată în stratul 
inferior al volumului indoor, sunt prezente nişe şi colţuri în 
care aerisirea este mai dificilă şi datorită prezenţei rosturilor 
dintre plăci, al căror profil, de cele mai multe ori concav, 
înrăutăţeşte şi mai mult situaţia. 
Printre contaminanţii biologici indoor cei mai obişnuiţi se 
numără: 
•	 Bacteriile, transmise de oameni şi de animale, dar prezente 

şi în locuri cu condiţii de temperatură şi umiditate care le 
favorizează creşterea. 

•	 Ciupercile şi mucegaiurile care se formează în interiorul 
locurilor mărginaşe din cauza umidităţii.

Atacul Microbian

Dezvoltarea Ciupercilor şi a Mucegaiurilor

Ciupercile sunt organisme a căror apartenenţă la regnul vegetal 
decât la cel animal este încă discutată. Există aproximativ 
100.000 de specii diferite de ciuperci, printre care se numără 
mucegaiurile şi drojdiile. În ecosistem desfăşoară un rol 
important, acela de descompunere şi de reciclare a materiilor 
organice. La origine, mucegaiurile sunt atât de mici încât sunt 
vizibile numai la microscop. În timpul creşterii, sunt produse 
particule de formă sferică şi de mici dimensiuni, adică spori, 
care se răspândesc în aer şi constituie partea finală a ciclului 
productiv al mucegaiurilor. 
De obicei, ciupercile şi mucegaiurile nu sunt o problemă în 
interiorul clădirilor, până când sporii nu se depun pe un punct 
ud sau umed şi încep să crească.
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Protocolul de probă CSTB

Proba constă în expunerea eşantioanelor de chit la acţiunea anumitor bacterii şi ciuperci într-o 
perioadă de timp specifică, în condiţii de temperatură şi umiditate controlate (37 °C - 98% U.R.).
La terminarea expunerii, eprubetele sunt supuse unei prime evaluări macroscopice, urmată de o 
analiză microscopică şi biochimică a dezvoltării şi supravieţuirii ciupercilor şi a bacteriilor.
Protocolul de evaluare utilizat este conform cerinţelor normei de referinţă EN ISO 846 – Determinarea 
acţiunii microorganismelor.
Pentru ambele teste, interpretarea rezultatelor este formulată comparând informaţiile a două metode, 
pentru a evalua nu numai absenţa, ci şi blocarea creşterii.

Norma EN ISO 846

Metoda A: determinarea vulnerabilităţii.
Unele eprubete curate sunt expuse unui aerosol bacterian 
controlat. Dacă eprubetele nu conţin nicio substanţă nutritivă 
constitutivă, bacteriile nu se dezvoltă. Această metodă este 
potrivită pentru a evalua rezistenţa produselor din construcţii 
faţă de orice atac bacterian în lipsa altei materii organice.

Metoda B: determinarea efectului bacteriostatic.
Eprubetele, murdărite anterior cu elemente nutritive, sunt 
expuse unui aerosol bacterian controlat. Chiar dacă materialul 
nu conţine nicio substanţă nutritivă, bacteriile se pot dezvolta 
pe eprubete.
Orice blocare a dezvoltării pe suportul murdărit astfel, pune în 
evidenţă activitatea bacteriostatică „naturală” a produsului.

Bacterii

Metoda A: proba de dezvoltare.
Unele eprubete curate sunt expuse unui aerosol de mucegaiuri 
controlat.Dacă eprubetele nu conţin nicio substanţă nutritivă 
constitutivă, mucegaiurile nu produc miceliu şi nu se determină 
biodeteriorarea suportului.  Această metodă este potrivită 
pentru a caracteriza proprietatea de inerţie a produselor din 
construcţii faţă de orice atac al ciupercilor în absenţa altei 
materii organice.

Metoda B: determinarea efectului fungistatic.
Eprubetele, murdărite în condiţiile de probă cu elemente 
nutritive, sunt expuse unui aerosol de mucegaiuri controlat. 
Chiar dacă materialul nu conţine nicio substanţă nutritivă, 
ciupercile se pot dezvolta pe eprubetele murdărite.
Orice blocare a dezvoltării pe suportul murdărit astfel, pune în 
evidenţă proprietatea fungistatică „naturală” a produsului.

Ciuperci
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Tabel Clasificări CSTB

BACTERII

B- material vulnerabil, conţine substanţe nutritive care permit dezvoltarea bacteriilor

B material inert pe suport curat, prezenţa dezvoltării bacteriene pe eşantioane murdărite

B+ material bacteriostatic, absenţa dezvoltării bacteriene pe suport curat şi murdărit
CIUPERCI

F- material vulnerabil, conţine substanţe nutritive care permit dezvoltarea ciupercilor

F material inert pe suport curat, prezenţa dezvoltării ciupercilor pe eşantioane murdărite

F+ material fungistatic, absenţa dezvoltării ciupercilor pe suport curat şi murdărit

Răspândirea prin aerosoli microbieni, faţă de cea pe cale 
lichidă, folosită în mod obişnuit, permite o depunere mai 
evidentă a microorganismelor, şi reproduce în mod mai fidel 
ceea ce se petrece în realitate. Microorganismele folosite 
pentru teste, cele mai semnificative din spectru decât cele 
prezente în ambient şi mai dăunătoare pentru sănătate, derivă 
dintr-o tulpină de bacterii din culturile Institutului Pasteur din 
Paris (importantă fundaţie privată pentru cercetare, prevenirea 
şi tratamentul bolilor) şi din colecţia de mucegaiuri ale 
Institutului de Igienă şi Epidemiologie-Micologie din Bruxelles 
(IHEM, care deţine 20.000 de specii de ciuperci şi drojdii, una 
din colecţiile cele mai importante din Europa). 

B+ (bacteriostatic)
RAPORT DE PROBĂ NR. SB-08-097Attack from Bacteria

T E S T E D

TEST
REPORTS

F+ (fungistatic)
RAPORT DE PROBĂ NR. SB-08-103

Attack from Fungi

T E S T E D

TEST 
REPORTS

Potrivit protocolului urmat de CSTB, chiturile din gama Fugabella® Eco au fost clasificate, B+ şi F+ evidenţiind proprietăţile naturale 
ale produsului total lipsit de aditivi biocizi.

Cercetarea a fost efectuată în colaborare cu institutul francez C.S.T.B. (Centre Scientifique et Technique 
du Batiment), în special cu laboratorul de microbiologie al Departamentului Energie-Sănătate-Mediu / 
Divizia Sănătate, care îşi are sediul la Marne-la-Vallée, aproape la Paris.

Înfiinţat în 1947, CSTB este o instituţie publică franceză independentă, aflată în subordinea Ministerului Ecologiei, al Energiei, al 
Dezvoltării Sustenabile şi al Planificării Teritoriale.
Domeniile de activitate sunt, în special, cercetarea ştiinţifică şi tehnică în domeniul construcţiilor, îmbunătăţirea calităţii 
construcţiilor şi a mediilor, formarea şi informarea profesioniştilor din domeniu.
Laboratorul de Microbiologie a Mediilor Interne (LMEI) al Departamentului Energie-Sănătate-Mediu a fost înfiinţat în 1997 pentru 
a răspunde problemelor de poluare biologică în mediile indoor. Reprezintă unul dintre cele mai importante centre de cercetare 
din Europa, cu contribuţii fundamentale, ca cea de acum câţiva ani privind cunoaşterea riscului de “legionella” în mediile publice 
şi rezidenţiale. 

Focus: laboratorul de microbiologie CSTB
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Classic Collection
Colecţia Classic a gamei Fugabella® Eco cuprinde o lume a 
culorilor care nu au timp, unde forţa tradiţiei reprezintă mesajul 
fundamental ce trebuie transmis. Albul clasic, de la tonul cald, 
creat practic împreună cu primele acoperiri în format mic, conferă 
şi astăzi puritate şi geometrie tuturor tipurilor de suprafaţă. Cele 
10 nuanţe de gri şi de bej satisfac exigenţele impuse de infinitele 
soluţii pentru proiectele residential, commercial şi outdoor, 
garantând armonia şi continuitatea acoperirilor. În sfârşit, negrul 
absolut, o culoare puternică şi hotărâtă, capabilă să decoreze 
fără întrerupere chiar acoperirile cele mai dark. Cele 12 culori din 
gama Fugabella® Eco Classic se deosebesc prin relaţia explicită cu 
limbajul şi emoţiile acoperirilor clasice care exprimă un stil fără 
timp.

01 Alb

02 Gri Luminos

03 Gri Perlă

04 Gri Fier

05 Antracit

06 Negru

07 Jasmine

08 Bahama Bej

09 Caramel

10 Teracotă

11 Maro

12 Nucă

Classic, armonie şi 
continuitate pentru un 
stil fără timp  
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Design Collection
Colecţia Design a gamei Fugabella® Eco exaltă profilul estetic al 
suprafeţelor care interpretează cel mai bun design contemporan 
şi tendinţele cele mai de avangardă. Tonalităţile Silver, Pergamon, 
Fildeş, Limestone, Turturea, Ciment şi Moka decorează noile 
materiale într-un echilibru delicat între componenta expresivă şi 
cea funcţională. Culori inovatoare care deschid perspective noi şi 
un nou mod de a percepe frumuseţea şi confortul prin crearea de 
medii cu un stil propriu.

Design, frumuseţe şi 
confort pentru medii 
creative

51 Silver

50 Pergamon

46 Fildeș

45 Limestone

52 Turturea

44 Ciment Gri

48 Moka
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38 Husky

47 Mediterana

15 Ocean

41 Eucalipt

49 Mușchi

20 Magnolie

27 Sunset

21 Roșu

23 Galben

Colors Collection
Colecţia Colors a gamei Fugabella® Eco este expresia culorii în 
forma sa cea mai evidentă, pentru a suscita stimulente şi senzaţii 
puternice, apropieri vibrante care apar uneori ca pure provocări. 
Husky, Mediterana, Ocean, Eucalipt, Muşchi, Magnolie, Sunset, Roşu 
şi Galben devin protagonişti ai spaţiului şi decorează proiectele 
cele mai glamour şi trendy. Culori care deschid nenumărate soluţii 
pentru proiectanţi, lăsându-i liberi în interpretări în care regulile şi 
creativitatea trăiesc în sinergie. 

Colors, stimulente, 
senzaţii puternice şi 
vibrante
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Pentru toate exigenţele 
estetice şi funcţionale

3

•  Duritate ridicată

•  Hidrofug cu absorbţie redusă

•  Ideal pentru pardoseală de gresie

3

•  Hidrofug cu absorbţie redusă

•  Ideal pentru decorarea plăcilor  

rectificate de gresie porţelanată

•  Finisaj microgranular extrafin

3

•  Duritate ridicată

•  Hidrofug cu formare de picături

•  Finisaj neted cu efect şlefuit

3

•  Hidrofug cu formare de picături

•  Ideal pentru a garanta integritatea  

suprafeţelor celor mai delicate

•  Finisaj neted cu efect şlefuit

2

•  Ideal pentru piscine şi pentru   

contactul permanent cu apa

•  Rezistent la îngheţ

•  Stabilitate cromatică mare

•  Hidrofug cu absorbţie redusă 

•  Uniformitatea culorii la concentraţie  

ridicată de alb

•  Finisaj microgranular extrafin

3

Formula 

Nouă Formula 

Nouă

3

•  Hidrofug cu absorbţie redusă

•  Ideal pentru pardoseală de gresie 

•  Finisaj cu granulaţie medie

2

•  Flexibilitate superioară

•  Hidrofug cu formare de picături

•  Finisaj cu granulaţie fină

Formula 

Nouă Formula 

Nouă

Formula 

Nouă
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