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IMPERMEABILIZAÇÃO DE OSB 
EM WC E COZINHAS E COLAGEM DE MOSAICOS
Sugerimos
                   

Opção  A

A -  Colagem da Banda Aquastop 120 nos ângulos horizontais e verticais 
B-   Barramento Cego com  H40 Extreme Bicomponente 10kg 
C-   Colagem de mosaico com o mesmo H40 Extreme Bicomponente 

AQUASTOP 120
Banda impermeável elástica em NBR resistente aos álcalis com elevada aderência para 
juntas perimetrais e de fraccionamento-dilatação nos sistemas Laminados Kerakoll® antes 
da colocação com gel-adesivos de ladrilhos cerâmicos, grés porcelânico e materiais 
pétreos.

H40® EXTREME®
Gel-adesivo híbrido soldatudo ultra-deformável, ultra-trabalhável testado para as condições 
e as aplicações mais extremas. Ideal no GreenBuilding.
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A-   Aplicação do Primário Keragrip.
B-   Após 2 horas colagem da Tela Greenpro com o H40 Gel nas 

uniões da tela colar a banda 120 com o Aquastop Fix 
C - Colagem das Cerâmicas com  H40 Gel 
D-  Betumação Fugabella 05 à Cor 

KERAGRIP ECO
Promotor de aderência certificado, eco-compatível de base aquosa para suportes 
absorventes compactos e não absorventes, ideal no GreenBuilding.
O Keragrip Eco desenvolve tempos longos de aplicação sucessiva, garantindo 
uma aplicação fácil e segura de nivelantes e autonivelantes minerais e aderência 
elevada, mesmo em sobreposição.

TELA GREENPRO
Membrana impermeável antifractura de elevada aderência para 
varandas, terraços e superfícies horizontais antes da colocação de 
cerâmica e pedras naturais; realiza a impermeabilização, mesmo em 
sobreposição, sobre suportes fissurados, não perfeitamente curados 
ou com possíveis tensões de vapor por humidade residual dos 
suportes

H40 GEL
Gel-adesivo estrutural flexível multiúsos tixotrópico e fluido à base do exclusivo Geoligante Kerakoll 
para a colagem, mesmo em condições extremas, de todos os tipos de materiais, sobre todos os 
suportes e para qualquer utilização. Eco-compatível.Com emissões reduzidas de CO2 e emissões 
muito baixas de substâncias orgânicas voláteis. Reciclável como inerte em fim de vida.

AQUASTOP FIX
Selante orgânico monocomponente para a selagem impermeável de elevada 
aderência com as bandas Aquastop no sistema Laminado No Crack, pronto a 
usar, eco-compatível. Ideal no GreenBuilding.

FUGABELLA® ECO PORCELANA 0-5
Betume mineral certificado, eco-compatível bacteriostático e 
fungistático natural, estabilizado com cal natural pura NHL 5, 
para juntas com elevada solidez cromática de 0 a 5 mm, ideal no 
GreenBuilding.
O Fugabella® Eco Porcelana 0-5 desenvolve um acabamento 
microgranular extrafino com dureza superficial anti-incisão, que 
exalta os jogos de reflexo da luz, garantindo a máxima afinidade 
com o design da cerâmica, pastilha de vidro e pedras naturais.
Duas colecções de 23 cores: Classic e Colors
Ideal para a decoração de peças rectificadas
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click para ver as cores disponíveis

IMPERMEABILIZAÇÃO DE OSB 
EM WC E COZINHAS E COLAGEM DE MOSAICOS

OPÇÃO B

https://unatudo.pt/
https://unatudo.pt/politica-privacidade/
https://unatudo.pt/produtosprofissionais
https://unatudo.pt
https://unatudo.pt/politica-privacidade/
https://unatudo.pt/produtosprofissionais
https://unatudo.pt
https://wa.me/351964094598?text=Tenho%20interesse%20em%20saber%20mais%20acerca%20das%20produtos%20para%20impermeabiliza��o%20WC%20e%20Cozinhas
https://products.kerakoll.com/yep-repository/kerakoll/media/Colori_Fugabella_Eco_Porcelana_0-5_per_sito_(pt).pdf

