
• Za notranjost

• Pripravljen za uporabo

• Rdeča, zlahka prepoznavna tekočina

• Primeren tudi za nizke temperature

• Dobra razlivnost za enakomerne, varne in hitre nanose z valjčkom

• Idealen za obnove

• Idealen za podlage, obdelane s smolo
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POLAGANJE / Tekoči organski pripravki za podlage

Ekološko neoporečen certificirani vezni premaz na vodni osnovi za vpojne 
kompaktne in nevpojne podlage, idealen za GreenBuilding, okolju prijazno gradnjo. 
Enokomponenten, brez topil in z zelo nizkimi izpusti hlapnih organskih spojin. Varuje 
okolje in zdravje uporabnikov.

Keragrip Eco lahko doseže dolg čakalni čas do nadaljnjega nanosa, kar zagotavlja preprosto in varno nanašanje 
močno sprijemnih mineralnih izravnalnih in samorazlivnih mas, tudi s prekrivanjem.

Keragrip Eco

CO

NTRIBUTES TO

P O I N T S

LASTNOSTI IZDELKA

 - Na vodni osnovi, brez tveganja zaradi nevarnih in škodljivih tovorov za 
okolje tako pri prevozu kot pri skladiščenju

 - Zagotavlja varnejše delo na gradbišču

EKO ZAZNAMKI

Namembnost
Izboljša oprijem na gladke, kompaktne, vpojne ali nevpojne podlage pred nanosom tanko- in debeloslojnih izravnalnih mas, samoizravnalnih mas in tekočih malt.
Možen nanos na:
- mineralne tekoče malte
- mineralna lepila
- tanko- in debeloslojne izravnalne in samoizravnalne mineralne mase z normalnim, s hitrim ali z zelo pospešenim časom vezanja
- tekoče malte
- cementna lepila
Podlage:
- tlaki iz keramike, marmet in naravnega kamna 
- z motornimi gladilci zaglajeni betonski tlaki
- kompaktni in gladki cementni estrihi
- prefabricirani in na mestu vgrajeni beton
- pod iz lesenih desk
- parket
- kovinske podlage na togih nosilnih slojih
- tlaki z ostanki lepil na osnovi smole
- epoksidni tlaki
- laki
- obloge iz togega PVC

Neprimerna uporaba
Na zelo fleksibilnih in dimenzijsko nestabilnih podlagah, na mokrih podlagah ali takih, kjer so pogosti kapilarni dvigi, za nanose na polsuhe in grobozrnate malte in 
omete.

PODROČJA UPORABE

Keragrip Eco
 - Kategorija: Organske tekočine
 - Razred: Tekoči organski pripravki
 - Rating: Eco 5

GREENBUILDING RATING®

SISTEM MERITEV JE POTRDIL ZAVOD ZA CERTIFICIRANJE SGS
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Priprava podlag 
Na splošno morajo biti podlage čiste, brez prahu, oljnih ali mastnih madežev, brez vlage iz podložnega sloja, drobljivih ter nekonsistentnih ali nepopolno sprijetih delcev, 
kot so ostanki cementa, apna barv in lepil; te je treba prej popolnoma odstraniti. Posebne površinske obdelave nekaterih materialov, kot so denimo voski za prožne 
obloge, marmete, parket, snovi, ki preprečujejo sprijemnost z betonom, olja za pločevino, je treba v celoti odstraniti. Lake, barve in lepila je treba odstraniti mehansko 
povsod tam, kjer odstopajo od podlage in pustiti samo tiste, ki so res dobro sprijeti. Podlaga mora biti stabilna, brez deformacij in razpok in mora dovolj časa zoreti, da 
se že izvršijo predvideni skrčki. Vpojne podlage morajo biti kompaktne in gladke, da lahko premaz Keragrip Eco po nanosu na površini ustvari tanek film. Če zori pravilno, 
mora biti podlaga dobro suha in zrela, prisotna pa ne sme biti niti vlaga od morebitnih naknadnih nezgodnih omočitev. Če ste v dvomih, izmerite odvečno vlago po 
karbidni metodi.

Priprava
Nevpojne podlage: pred uporabo ročko dobro pretresite, da bo med nanosom viskoznost izdelka boljša. Keragrip Eco je takoj pripravljen za uporabo.
Kompaktne vpojne podlage: svetujemo, da Keragrip Eco razredčite s čisto vodo v razmerju od 1 : 0,5 do 1 : 1, odvisno od stopnje vpojnosti podlage. V odprti posodi 
pripravite potrebno količino vode za redčenje in ob upoštevanju mešalnega razmerja dodajte Keragrip Eco. Pred nanosom na hitro premešajte.

Nanos
Nevpojne podlage: premaz Karagrip Eco zlijte na podlago neposredno iz ročke. Premaz nanesite na površino v tankem in enakomernem sloju, po možnosti uporabite 
spužvast fini ali srednje grob valjček ali kratkodlakega iz sintetičnih vlaken in premazujte najprej samo v eno smer. Površino nato ponovno premažite, tokrat v nasprotni 
smeri (križno nanašanje). Tako nadaljujte dokler površina ni povsem prekrita. Dobro vidna rdeča barva premaza Keragrip Eco omogoča, da takoj opazimo, če je bila 
površina premazana v celoti in enakomerno. 
Kompaktne vpojne podlage: Keragrip Eco, razredčen in pripravljen v odprti posodi, omogoča, da valjček ali čopič med nanosom potapljate neposredno v mešanico in 
ga nanašate na podlago. Na ta način preprečite, da bi se z neposrednim zlivanjem Keragripa Eco na vpojne podlage premaz vpil preden bi začeli s premazovanjem. 
Nadaljujte z nanašanjem tako kot pri nevpojnih podlagah.
Pred ponovnim nanosom počakajte vsaj eno uro (pri +23 °C in 50 % rel. vlagi) in preverite, da je Keragrip Eco na površini pohodno suh, a še vedno lepljiv na otip.

Čiščenje
Ostanke premaza Keragrip Eco na orodju čistimo z vodo, preden se izdelek strdi.

NAVODILA ZA UPORABO

Keragrip Eco, strjen, prenese majhno pohodno obremenitev. Morebitne ostanke netrdovratne umazanije in prahu odstranjujemo po suhem postopku; uporaba vode v 
tej stopnji obdelave bi lahko povzročila pojavljanje smole, kar bi zmanjšalo končno sprijemno zmogljivost premaza. 
Če se film premaza Keragrip Eco poškoduje, je treba izdelek nanesti ponovno.
Po pretečenem maksimalnem času 24 ur (pri +23 °C in 50 % rel. vlagi), ki je potreben za ponovni nanos, je treba Keragrip Eco nanesti ponovno, neposredno na prejšnji 
sloj. Pri neposrednem lepljenju s cementnimi lepili je treba najprej lepilo z gladko stranjo lopatice v tankem sloju nanesti na površino, da se zagotovi popoln stik z veznim 
premazom in prepreči morebitne poškodbe filma, ki bi jih lahko povzročila zobata stran lopatice.

DRUGA POJASNILA

Certificirana priprava gladkih, kompaktnih, vpojnih in nevpojnih podlag pred nanosom tanko- ali debeloslojnih izravnalnih mas, samorazlivnih izravnalnih mas in tekočih 
malt se izvaja z uporabo ekološko neoporečnega enokomponentnega veznega premaza na vodni osnovi, razreda GreenBuilding Rating® Eco 5, kot je na primer Keragrip Eco 
podjetja Kerakoll Spa. Nanašajte s spužvastim finim ali srednje grobim valjčkom ali kratkodlakim iz sintetičnih vlaken. Povprečna izdatnost je ≈ 0,1–0,2 kg/m2. Podlaga 
mora biti popolnoma čista, suha in zaščitena pred kapilarnim dvigom vlage.

POGODBENA KLAVZULA

Videz  rdeča tekočina
Specifična teža ≈ 1,01 kg/dm3 
Shranjevanje ≈ 12 mesecev v izvirni embalaži
Opozorila Ne sme zmrzniti, izogibati se neposrednemu soncu in virom toplote
Pakiranje ročke 5 kg
Razmerje redčenja na vpojne podlage 1 del Keragrip Eco : 0,5 – 1 del vode
Viskoznost ≈ 20360 mPa · s, vreteno 2 RPM 1 metoda Brookfield
pH ≈ 7,83
Mejna temperatura nanosa od +5 °C do +35 °C
Čakalni čas za polaganje od 1 do 24 h
Izdatnost ≈ 0,1–0,2 kg/m2

Vrednosti pri temperaturi +23 °C, rel. zrač. vlagi 50 % in brez prezračevanja. Ob posebnih razmerah na gradbišču (temperatura, prezračevanje, vpojnost podlage in položenega materiala) se lahko spreminjajo.

TEHNIČNI PODATKI V SKLADU S KERAKOLLOVIM STANDARDOM KAKOVOSTI



Podatki glede razvrstitve Eco in Bio razredov se nanašajo na Priročnik GreenBuilding Rating® 2014. Informacije v tej publikaciji so bile posodobljene maj 2014 (poročilo GBR z dne 06–14); poudarjamo, da jih bo KERAKOLL Spa sčasoma lahko dopolnjeval in/ali 
spreminjal. Za vpogled morebitnih posodobljenih podatkov je na voljo spletna stran www.kerakoll.com. KERAKOLL SpA zato odgovarja za veljavnost, aktualnost in ažurnost podatkov samo če so bili ti prevzeti neposredno z omenjene spletne strani. Tehnični list je 
sestavljen na podlagi naših najboljših tehničnih in uporabnostnih spoznanj. Ker pa ni mogoče neposredno vplivati na razmere na gradbiščih in na izvedbo del, so navodila splošna in v nobenem primeru ne zavezujejo našega podjetja. Zato svetujemo, da se pred 
nanosom izvede praktični poskus in ugotovi primernost proizvoda za predvideno uporabo.

ISO 9001
CERTIFIED
IT10/0327

ISO 14001
CERTIFIED

IT242729/UK

BS 18001
CERTIFIED

IT255412/UK

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
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- Izdelek za profesionalno uporabo.
- Upoštevajte nacionalne standarde in predpise.
- Izdelka ne nanašajte na hrapave podlage ali take, ki zahtevajo zelo debele izravnave.
- Preverite, da je polagalna površina popolnoma čista, suha in kompaktna.
- Upoštevajte navedena področja uporabe.
- Pred ponovnim nanosom naredite preizkus sprijemnosti s podlago.
- Ne dodajajte veziv, inertnega materiala ali dodatkov.
- Če se izdelek razleze ali je mehansko odstranjen, ga nanesite ponovno.
- Izdelka ne uporabljajte kot vezni premaz za omete, polsuhe grobozrnate malte in estrihe.
- Ne nanašajte na zelo deformabilne in zaradi toplotnega raztezanja spremenljive podlage.
- Po potrebi zahtevajte varnostni list.
- Za primere, ki niso izrecno navedeni, stopite v stik s tehnično službo Kerakoll Worldwide Global Service +39 0536.811.516 - globalservice@kerakoll.com.

OPOZORILA

KAKOVOST ZRAKA V NOTRANJIH PROSTORIH (IAQ) HOS - IZPUST HLAPNIH ORGANSKIH SPOJIN
Skladnost EC 1 plus GEV-Emicode Cert. GEV 1231/11.01.02
VISOKA TEHNOLOGIJA
Sprijemnost z betonom po 7 dneh ≥ 2,5 N/mm2

Natezna trdnost na loščeni ploščici:
- po 24 h ≥ 1,5 N/mm2

- po 7 dneh ≥ 2 N/mm2

Strižna trdnost na loščeni ploščici:
- po 24 h ≥ 1 N/mm2

- po 7 dneh ≥ 1,5 N/mm2

Vrednosti pri temperaturi +23 °C, rel. zrač. vlagi 50 % in brez prezračevanja. Ob posebnih razmerah na gradbišču se lahko spreminjajo.

ZMOGLJIVOST


