
• Pentru interioare

• Gata de utilizare

• Fluid de culoare roşie uşor de identificat

• Adecvat şi la temperaturi scăzute

• Fluiditate ridicată pentru aplicări uniforme rapide şi sigure cu trafaletul

• Ideal pentru renovări

• Adecvat pentru suporturi tratate cu răşini
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DIVIZIA PLACĂRI / Produse Organice Fluide pentru Pregatirea Stratului Suport

Promotor de aderenţă certificat, eco-compatibil pe bază de apă pentru suporturi absorbante 
compacte şi neabsorbante, ideal în GreenBuilding. Monocomponent, fără solvenţi şi cu emisii 
foarte scăzute de substanţe organice volatile. Respectă mediul şi sănătatea operatorilor.

Keragrip Eco presupune timpi mari de supra-aplicare, garantând aplicarea uşoară şi sigură a nivelanţilor şi 
autonivelanţilor minerali şi aderenţe ridicate chiar şi în suprapunere.

Keragrip Eco

CO

NTRIBUTES TO

P O I N T S

PLus PRoDus

 - Pe bază de apă, reduce riscul sarcinilor periculoase şi poluante pentru mediul 
înconjurător la stocare şi transport

 - Garantează o folosire mai sigură pe şantier

ECo NoTE

Destinaţia utilizării
Pregătirea straturilor suport netede și compacte, absorbante sau neabsorbante, înainte de aplicarea gleturilor de netezire, produse de nivelare, produse de autonivelare și a 
mortarelor fluide, pentru a îmbunătăți aderența la suport.

Produse ce pot fi aplicate deasupra:
- mortare minerale fluide
- adezivi minerali
- gleturi de netezire, produse de nivelare și autonivelare minerali cu priză normală, rapidă și ultrarapidă
- mortare fluide
- adezivi pe bază de ciment

Straturi de suport:
- pardoseli din ceramică, pavele, pietre naturale 
- pardoseli din beton netezit cu mașina de elicopterizat
- șape pe bază de ciment, compacte și netede
- betoane prefabricate sau turnate la faţa locului
- dușumele din scânduri de lemn
- parchet
- suporturi din metal pe suporturi rigide
- pardoseli cu reziduuri de adeziv pe bază de rășini
- pardoseli din rășină epoxidică
- lacuri
- acoperiri din PVC rigid

A nu se folosi
Pe suporturi cu flexibilitate ridicată și care riscă variații dimensionale puternice; pe suporturi umede sau supuse infiltrațiilor de umiditate, pentru aplicarea unor straturi ulterioare 
de mortare și tencuieli cu consistență semi-uscată și cu granulometrie ridicată.

DoMENII DE APLICARE

Keragrip Eco
 - Categoria: Organice Fluide
 - Clasa: Agenţi Pregătitori Organici Fluizi
 - Rating: Eco 5

GREENBuILDING RATING®

SIStEm dE măSuRARE AtEStAt dE ORGAnISmul dE CERtIFICARE SGS
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Pregătirea suporturilor 
În general, suporturile trebuie să fie curăţate de praf, uleiuri şi grăsimi, lipsite de infiltraţii de umiditate, fără părţi friabile, lipsite de consistenţă sau care nu sunt perfect ancorate, 
precum reziduuri de ciment, var, vopsea, adezivi, care trebuie îndepărtate în întregime. În special, tratamentele suprafeței anumitor tipuri de materiale, printre care ceara pentru 
pardoseli reziliente, pavele, parchet, produsele de dezarmare a betonului și uleiurile pentru tablă, trebuie să fie îndepărtate complet. lacurile, vopselele și adezivii trebuie 
eliminate mecanic, pe toată partea ușor de desprins, lăsându-le doar pe cele bine ancorate pe suport. Stratul de priză trebuie să fie stabil, nedeformabil, fără crăpături şi să 
fi încheiat deja procesul higrometric de maturare. Substraturile absorbante trebuie să fie compacte și netede astfel încât Keragrip Eco să realizeze o peliculă subțire în timpul 
întinderii. Suportul trebuie să fie perfect uscat dacă maturarea este corectă, dar și lipsit de umiditate provenită prin umezirile ulterioare accidentale. În cazul în care aveți dubii, 
efectuați o măsurare a umidității reziduale cu higrometrul cu carbură.

Preparare
suporturi neabsorbante: agitați canistra înainte de utilizare pentru a obține o vâscozitate superioară în timpul întinderii. Keragrip Eco este disponibil imediat pentru utilizare.
suporturi absorbante compacte: se recomandă diluarea Keragrip Eco în raport de 1:0,5 până la 1:1 cu apă curată, în funcție de gradul de absorbție al suportului. Pregătiți 
într-un recipient deschis cantitatea de apă necesară pentru diluare, adăugați Keragrip Eco respectând raportul indicat. Amestecaţi puţin înainte de utilizare.

Aplicare
Suporturi neabsorbante: vărsați pe stratul de suport Keragrip Eco direct din canistră. Întindeți un strat subțire și uniform, de preferat cu ajutorul unui trafalet din burete cu 
granulație fină/medie sau din fibră sintetică cu păr scurt, acționând întotdeauna în același sens. Repetați apoi operația pe aceeași suprafață, întinzând al doilea strat perpendicular 
pe primul. Continuați în acest fel până la acoperirea completă a substratului. Culoarea evidentă a produsului Keragrip Eco vă permite să verificaţi imediat dacă acesta a fost întins 
complet şi uniform. 
Suporturi absorbante compacte: Keragrip Eco diluat într-un recipient deschis permite aplicarea prin înmuierea directă în găleată a trafaletului sau a pensulei. În acest fel, se evită 
ca, vărsând direct Keragrip Eco pe stratul absorbant, acesta să fie parțial absorbit chiar înainte de a începe întinderea sa. Efectuați aplicarea ca în cazul suporturilor neabsorbante.
Înainte de aplicarea straturilor succesive, așteptați cel puțin 1 oră (la +23 °C 50% u.R.) și verificați dacă pelicula de Keragrip Eco s-a întărit pe suprafața pe care nu rămân amprente 
și care se prezintă ușor lipicioasă la atingere.

Curăţenia
Curăţarea uneltelor de reziduurile de Keragrip Eco se face cu apă, înainte de întărirea produsului.

INDICAţII DE uTILIZARE

Keragrip Eco, după întărire, suportă o tranzitare ușoară. Eventualele urme de murdărie ușoară și praf trebuie eliminate, în orice caz, în stare uscată; utilizarea apei în această fază 
ar putea cauza înmuierea rășinii, care afectează performanțele finale de aderență. 
În cazul deteriorării peliculei de Keragrip Eco, trebuie să se efectueze o aplicare ulterioară a produsului.
după depășirea timpului maxim de 24 de ore (la +23 °C 50% u.R.), util pentru aplicarea straturilor ulterioare, trebuie să se realizeze o întindere nouă și completă de Keragrip Eco 
direct pe cel existent. lipirea directă cu adezivi pe bază de ciment trebuie să se efectueze aplicând un strat subțire de adeziv cu partea netedă a gletierei, pentru a garanta contactul 
total cu promotorul de aderență și pentru a-l proteja de eventualele zgârieturi cauzate de dinții gletierei.

INDICAţII suPLIMENTARE

Pregătirea certificată a suporturilor netede, compacte, absorbante și neabsorbante, înainte de aplicarea gleturilor de netezire, a produselor de nivelare, a produselor de autonivelare 
și a mortarelor fluide, se va realiza cu promotor de aderență eco-compatibil, pe bază de apă, mono-component, din clasa GreenBuilding Rating® Eco 5, de tip Keragrip Eco de la  
Kerakoll Spa. Aplicați cu trafalet din burete cu granulație fină/medie sau din fibră sintetică cu păr scurt. Randamentul mediu va fi de ≈ 0,1 – 0,2 kg/m2. Stratul de suport trebuie să fie 
perfect curat, uscat şi fără infiltraţii de umiditate.

RuBRICĂ DIN CAIETuL DE sARCINI



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

Datele privitoare la clasificările Eco şi Bio se referă la GreenBuilding Rating® Manual 2014. Aceste informaţii sunt actualizate în decembrie 2013 (ref. GBR Data Report - 01.14); precizăm că acestea pot face obiectul unor completări şi/sau modificări în decursul timpului din partea KERAKOLL SpA; pentru astfel de 
eventuale actualizări, puteţi consulta site-ul www.kerakoll.com. KERAKOLL SpA răspunde cu privire la valabilitatea, actualitatea şi actualizarea informaţiilor sale numai dacă acestea sunt extrapolate direct din pagina sa de internet. Fişa tehnică este redactată în baza cunoştinţelor noastre tehnice şi aplicative cele 
mai bune. Totuşi, pentru că nu putem să intervenim direct asupra condiţiilor din şantier şi asupra executării lucrărilor, acestea reprezintă indicaţii cu caracter general care nu obligă în nici un fel Compania noastră. Se recomandă de aceea să efectuaţi o probă prealabilă, în scopul verificării conformităţii produsului 
cu utilizarea prevăzută.
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- Produs pentru uz profesional
- respectaţi eventualele norme şi reglementări naţionale
- nu aplicaţi pe straturi de suport rugoase sau care au nevoie de un strat gros de produs
- verificaţi ca stratul de suport să fie perfect curat, uscat, şi compact 
- respectați domeniile de utilizare indicate
- înainte de aplicarea stratului succesiv, efectuaţi o probă de aderenţă la suport
- nu adăugaţi lianţi, materiale inerte sau aditivi
- în caz de decolorare sau desprinderi din motive mecanice, aplicaţi produsul din nou 
- nu utilizaţi ca promotor de aderenţă pentru tencuieli, mortare şi şape cu consistenţă semi-uscată sau cu granulometrie ridicată
- nu aplicați pe suporturi cu deformabilitate sau dilatare termică ridicată
- în caz de necesitate solicitaţi fişa de securitate
- pentru tot ce nu este prevăzut aici, consultaţi Kerakoll Worldwide Global Service +39 0536 811 516 - globalservice@kerakoll.com

AVERTIsMENTE

CALITATEA AERuLuI INTERN (IAQ) VoC - EMIsIE DE suBsTANţE oRGANICE VoLATILE
Conformitate EC 1 plus GEV-Emicode Cert. GEV 1231/11.01.02
HIGH-TECH
Aderenţă pe beton la 7 zile ≥ 2,5 n/mm2

Rezistenţă la tracţiune pe placă emailată:
- la 24 h ≥ 1,5 n/mm2

-la 7 zile ≥ 2 n/mm2

Rezistenţă la forfecare pe placă emailată:
- la 24 h ≥ 1 n/mm2

- la 7 zile ≥ 1,5 n/mm2

Date culese la o temperatură de +23 °C, 50% U.R. şi fără ventilaţie. Pot să varieze în funcţie de condiţiile specifice de şantier.

PERfoRMANţĂ

Aspect  lichid roșu
Greutate specifică ≈ 1,01 kg/dm3 
Păstrare ≈ 12 luni în ambalajul original
Avertismente a se feri de îngheţ, a se feri de soare sau surse de căldură
Ambalaj canistre 5 kg
Raport de diluare pe straturi absorbante 1 parte Keragrip Eco : 0,5 – 1 parte de apă
Vâscozitate ≈ 20360 mPa · s, rotor 2 RPm 1 metoda Brookfield
pH ≈ 7,83
temperaturi limitã de aplicare de la +5 °C la +35 °C
timp de aşteptare pentru pozare de la 1 la 24 h
Consum ≈ 0,1 – 0,2 kg/m2

Date culese la o temperatură de +23 °C, 50% U.R. şi fără ventilaţie. Pot să varieze în funcţie de condiţiile specifice de şantier: temperatură, ventilaţie şi absorbţia stratului de suport.

DATE TEHNICE CoNfoRM NoRMEI DE CALITATE KERAKoLL


