
ÉPÍTŐIPARI TeRmÉkcsAlád / Injektálási és szerkezeti kötési rendszerek

Felhasználható
Vízszintes felületek szerkezeti csatlakozásaihoz a már kikeményedett régi és a friss beton közé.
Cementesztrichek repedéseinek tömítése, betonacélok betonba rögzítése.

AlkAlmAzásI TeRüleTek
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Öko-kompatibilis szerves-ásványi folyékony ragasztó új és régi beton elemek közötti 
feltöltéshez, ásványi vagy cementesztrichek repedéseinek tömítéséhez és betonacél 
betonba rögzítéséhez. Ideális a GreenBuildingnél. Oldószermentes, megóvja a felhasználók 
egészségét.

A Kerabuild® Eco Epoprimer megfelel az EN 1504-4 strukturális ragasztásokra érvényes teljesítmény előírásainak.

kerabuild® eco epoprimer

A keRABUIld® RePAIR sYsTem egy sor helyreállítási és alapozási megoldásból áll, melyek mindegyike megfelel az EN 1504-9-ben lefektetett 
irányelveknek (Termékek és rendszerek a betonszerkezetek védelmére és javítására: fogalommeghatározások, követelmények, minőség-ellenőrzés és 
megfelelőség-értékelés. A termékek és rendszerek alkalmazásának általános elvei, a beavatkozás tárgyát képező strukturális elem, valamint a kitűzött 
célok szerint került kialakításra.
Mindegyik javasolt megoldás biztosítja a 0-EN 1990:2002 Eurocode-nak megfelelő 50 év illetve 100 év névleges élettartam (NÉ) elérését.

keRABUIld® RePAIR sYsTem 
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A TeRmÉk elŐnYeI

• Kiváló folyékonyság

• Ellenáll a környezet hatásainak (EN 206)

Az SGS TANúSíTó INTÉzET álTAl IGAzolT MÉrÉSI rENdSzEr
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előkészítés
A Kerabuild® Eco Epoprimer elkészítése: az A összetevőt és a B összetevőt kézzel vagy mechanikus keverőgéppel alacsony fordulatszámon keverjük (előkevert arány: 2:1 a csoma-
gokban) az egyenletes színű folyékony massza eléréséig.
A bekevert massza, a környezet és a hordozóréteg hőmérséklete megváltoztathatják a bedolgozhatósági időt: a nagyobb hőmérséklet vagy a nagy bekevert mennyiség rövidebb 
időnek felel meg.
A 10 mm-nél nagyobb kitöltési vastagságú betonacélok kiöntéséhez összekeverhetünk Kerabuild® Eco Epoprimer terméket kvarchomokkal maximum 2:1 térfogatarányban, anél-
kül, hogy jelentősen megváltozna a keverék folyóssága.

Bedolgozás
A Kerabuild® Eco Epoprimer alkalmazása előtt az alsó betonréteget érdessé kell tennünk és csiszolással vagy inkább homokfúvással meg kell tisztítanunk, eltávolítva minden por, 
zsír, olaj és szennyezőanyag maradványt, amíg tiszta és egybefüggő hordozóréteget nem kapunk.
A Kerabuild® Eco Epoprimert ecsettel, glettvassal vagy airless szórással hordjuk fel. A friss beton felhordása a friss műgyantára történik, mielőtt kialakulna a polimerizáció kezdetét 
jelző felületi hártya.
A rések tömítése a Kerabuild® Eco Epoprimer egyszerű használatával történik; a 0,5 mm-nél keskenyebb rések tömítéséhez előzőleg ki kell tágítani a rést flexszel és el kell távolítani 
a pormaradványokat sűrített levegővel.

Tisztítás
A szerszámok Kerabuild® Eco Epoprimer maradékoktól való megtisztítása oldószerekkel történik (etil-alkohol, toluol, xilol).

HAsználATI úTmUTATó

Szerkezeti öntés friss és kikeményedett beton között, ecsettel vagy kétkomponensű, folyékony epoxidos rendszer (típusa Kerabuild® Eco Epoprimer, gyártja a di Kerakoll SpA) airless 
szórással való felhordásával, valamint vízszintes betonelemek réseinek tömítése CE jelzéssel rendelkező, kétkomponensű expoxidos rendszerrel való ragasztással, GreenBuilding Rating® 
Eco 3, megfelel a szerkezeti ragasztó termékekről szóló EN 1504-4 szabvány által előírt minőségi követelményeknek.

ÖsszeGzÉs



KeraKoll S.p.a.
Via dell’artigianato, 9 - 41049 Sassuolo (Mo) Italy 
Tel +39 0536 816 511 - Fax +39 0536 816 581
info@kerakoll.com - www.kerakoll.com

az eco és Bio osztályozási adatok a GreenBuilding rating® Manual 2012-re vonatkoznak. a jelen információk 2013 augusztusában lettek frissítve (hiv. GBr adatjelentés – 09.13); megjegyzés: a KeraKoll Spa a jövőben kiegészítheti és/vagy módosíthatja azokat; az esetleges frissítéseket a www.kerakoll.
com honlapon lehet megtekinteni. a KeraKoll Spa ezért csak a közvetlenül a saját honlapján megjelenő információk valódiságáért, aktualitásáért és frissítéséért felel. a műszaki adatlap a legjobb műszaki és alkalmazási ismereteink alapján készült. Mivel nincs közvetlen befolyásunk az építési terület 
körülményeire és a munkák kivitelezésére, ezek csak általános iránymutatásokat képviselnek, és semmilyen kötelezettséget nem jelentenek Társaságunk számára. ezért előzetes próba végzést javasolunk annak ellenőrzésére, hogy a termék megfelel-e a tervezett alkalmazáshoz.

- szakemberek számára készült termék
- tartsuk be az esetleges jogszabályokat és helyi rendelkezéseket
- +5 °C és +30 °C hőmérséklet között dolgozzunk
- csak száraz aljzaton alkalmazható
- ne alkalmazzuk szennyezett vagy laza, málló felületen
- a kikötésig a felületet védeni kell a külső behatásoktól, az esetleges elkenődés kikeményedés előtt eltávolítható
- használat után azonnal tisztítsa meg a szerszámokat oldószerrel (etilalkohol, toluene, xylen)
- mindig szükséges védőkesztyűt és védőszemüveget használni a bekeveréshez és a bedolgozáshoz
- kerülje a bőrrel történő bármilyen érintkezést. Használja jól szellőző környezetben
- szükség esetén kérje el a biztonsági adatlapot
- a jelen leírásban nem szereplő kérdés esetén vegyük fel a kapcsolatot a Kerakoll Worldwide Global Service-szel - globalservice@kerakoll.com
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HIGH-TecH

Teljesítmény jellemző Teszt módszer megfelel az en 1504-4 előírásnak
A kerabuild® eco epoprimer 

tulajdonságai 

Tapadás/kötőszilárdság EN 12636 tapadás a száraz betonhoz a beton törése a hajlítópróbánál a specifikáció teljesül

Nyírószilárdság EN 12615 ≥ 6 N/mm2 > 6 N/mm2

Nyomószilárdság EN 12190 ≥ 30 N/mm2 > 30 N/mm2

lineáris zsugorodás EN 12617-1 százalékos zsugorodás ≤ 0,1% < 0,01%

Bedolgozhatóság + 20 °C EN ISo 9514
Az adatok ≈ 0,5 kg termékre 

vonatkoznak
– 50 perc

Vízérzékenység EN 12636 tapadás a nedves betonhoz a beton törése a hajlítópróbánál a specifikáció teljesül

Üvegesedés átmeneti hőmérséklete EN 12614 > 40 °C > 40 °C

Nyomószilárdság vizsgálat során a 
rugalmassági modulusz

EN 13412 ≥ 2000 N/mm2 > 2000 N/mm2

Hőtágulási együttható EN 1770 -25 °C és +60 °C között mérve ≤ 100x10-6 K-1 < 100x10-6 K-1

Tartósság (fagyás/olvadás ciklusokkal 
szembeni ellenállás)

UNI EN 13733
nyomó-nyíró erősség>a beton 

szakítószilárdsága
szakadás nélküli acél/ragasztó/

acél tesztpéldányok
a specifikáció teljesül

TeljesÍTmÉnY

Megjelenés  A rész zöld folyadék, B rész bézs folyadék
Térfogattömeg A rész 1650 kg/m3 – B rész 1350 kg/m3

Tárolás ≈ 12 hónap az eredeti csomagolásban
Figyelmeztetések a fagy árt az anyagnak, kerülje a közvetlen napfényt és a túlzott hőmérsékletet
Csomagolás egységcsomag: A rész 2 kg + B rész 1 kg
Keverék arány A rész : B rész = 2 : 1
A keverék viszkozitása  ≈ 2800 cps, (forgórész 3 rPM 50) Brookfield módszer
A keverék folyóssága ≥ 129 mm 
A keverék térfogattömege ≈ 1550 kg/m3 
Vödöridő (1 kg):
- +5 °C-on ≥ 100 perc 
- +21 °C-on ≥ 45 perc
- +30 °C-on ≥ 30 perc 
Alkalmazási hőmérséklet +5 °C és +30 °C között 
Anyagszükséglet ≈ 1,6 kg/m2/mm

Adatfelvétel 23 °C hőmérsékleten, 50% relatív páratartalomnál és szellőzés nélkül. Az építési terület specifikus körülményeitől függően változhatnak.

A keRAkOll mInŐsÉGI szABvánYA szeRInTI AdATOk


