DIVIZIA CONSTRUCȚII / Protectoare Impregnante

Kerakover Eco Activ
Soluție de biocidare eco-compatibilă pe bază de apă, gata de folosire, ideală în
GreenBuilding. Cu un conţinut scăzut de solvenţi, respectă mediul şi sănătatea
operatorilor.

NT

R I BUTES
TO

CO

Kerakover Eco Activ, pe bază de anti-biodeterioratori activi, este adecvată pentru reabilitarea
suprafeţelor afectate de depuneri şi colonii de mucegaiuri, alge, ciuperci şi licheni. Interioare
exterioare.

PO

INTS

4

ater Based

Formulat pe bază
de apă

lve

n t ≤ 8 0 g/

Conținut redus de
solvenți
5,2 g/kg

Ec

• Inodor

ct

REDUCED

W

kg

lit

y

VOC

pa

SLV

IAQ

r Air Qua

Low

oo

• Eficace împotriva mucegaiurilor, algelor, ciupercilor şi lichenilor
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• Aplicare uşoară
• Interioare, exterioare

Nicio etichetă de
risc ambiental

Nu este toxic sau
periculos

SISTEM DE MĂSURARE ATESTAT DE ORGANISMUL DE CERTIFICARE SGS

DOMENII DE APLICARE
Destinaţia utilizării
- suprafețe murale interne și externe din material pietros natural, artificial și teracotă
- suprafețele din piatră de valoare sau suprafețe deosebite, cum ar fi cele modelate, artistice
- suprafețe acoperite deja cu finisaje sintetice sau acoperiri plastice
- suprafețe din gips
Interioare şi exterioare.
A nu se folosi
În prezenţa infiltraţiilor de umiditate.

INDICAŢII DE UTILIZARE
Pregătirea suporturilor
Suprafețele de protejat trebuie să fie solide și sănătoase, pentru a evita ca eventualele cojiri să lase zone netratate. Protejaţi toate suprafeţele care ar putea fi deteriorate.

Aplicare
Aplicați în prealabil, pe suprafețele ce urmează a fi reabilitate, un strat abundent de produs cu pensula sau prin pulverizare la joasă presiune și lăsați să acționeze timp
de 24 de ore. Ulterior, clătiți suprafețele în cauză cu apă sub presiune sau, și mai bine, cu utilajul de hidrocurățare; ajutați acțiunea detergentă a apei cu perii și raclete
pentru a elimina complet depunerile existente.
În cazul prezenței unor concentrații mari sau persistenței unor resturi sau urme de depuneri, repetați aplicarea de Kerakover Eco Activ, cu spălarea ulterioară.
În cazul reabilitărilor pe suprafețe de valoare, cum ar fi cele modelate, ornate sau delicate, aplicați produsul cu pensula sau prin pulverizare la joasă presiune și clătiți
suprafețele cu apă curentă cu ajutorul unor perii din paie sau raclete, până la eliminarea totală a depunerilor.
Condiţiile ambientale necesare pentru a putea realiza decoraţia necesită o temperatură a mediului şi a suportului cuprinsă între +5 °C şi +30 °C şi o umiditate relativă
a mediului sub 80%.
Evitați aplicarea sub acțiunea directă a soarelui sau în prezența unui vânt puternic.
După aplicare, suprafețele din exterior trebuie să fie protejate de ploaie timp de 24 de ore.
Curăţenia
Curăţenia uneltelor de reziduurile de Kerakover Eco Activ se face cu apă, imediat după folosire.
* ÉMISSION DANS L’AIR INTÉRIEUR Information sur le niveau d’émission de substances volatiles dans l’air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à
C (fortes émissions).
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Preparare
Kerakover Eco Activ este gata pentru utilizare şi nu trebuie să fie diluat cu solvent sau cu apă.

INDICAŢII SUPLIMENTARE
Produsul este iritant; în cazul contactului cu pielea, spălați imediat cu apă și săpun.

RUBRICĂ DIN CAIETUL DE SARCINI
Soluție de biocidare a suprafețelor interne și externe afectate de depuneri și colonii de mucegai, alge, ciuperci și licheni, prin aplicarea, cu pensula, trafaletul sau pulverizatorul
de joasă presiune, a soluției pe bază de apă, gata de utilizat, de anti-biodeterioratori activi cu conținut scăzut de solvenți, tip Kerakover Eco Activ de la Kerakoll Spa, din clasa
GreenBuilding Rating® Eco 4

DATE TEHNICE CONFORM NORMEI DE CALITATE KERAKOLL
Aspect
Densitate volumetrică
Ambalaj
Păstrare
Avertismente
Temperaturi limitã de aplicare
Timp de acționare
Consum pentru două straturi pe suport cu finisaj fin

lichid gălbui
≈ 1 kg/ℓ
canistre 5-10 ℓ / sticlă 1 ℓ
≈ 18 luni în ambalajul original
a se feri de îngheţ, a se feri de soare sau surse de căldură
de la +5 °C la +30 °C
≈ 12 h
≈ 0,2-0,3 ℓ/m2

Date culese la o temperatură de +20 °C, 65% U.R. şi fără ventilaţie. Pot să varieze în funcţie de condiţiile specifice de şantier.
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AVERTISMENTE
- Produs pentru uz profesional
- respectaţi eventualele norme şi reglementări naţionale
- lucraţi la temperaturi cuprinse între +5 °C și +30 °C
- verificaţi ca stratul de suport să nu fie îngheţat
- protejaţi suprafeţele de razele solare directe şi de vânt
- protejați de ploaie și de umiditatea ridicată în primele 24 de ore de la aplicare
- 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
Datele privitoare la clasificările Eco şi Bio se referă la GreenBuilding Rating® Manual 2014. Aceste informaţii sunt actualizate în ianuarie 2015 (ref. GBR Data Report - 02.15); 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.

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
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