
SISTEM MERITEV JE POTRDIL ZAVOD ZA CERTIFICIRANJE SGS
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POLAGANJE / Polaganje tlakov na osnovi smole

Ekološko neoporečna barvna organska mineralna preplastitev, močno paroprepustna, za 
industrijske tlake, idealna za GreenBuilding, okolju prijazno gradnjo. Dvokomponentna, z 
zmanjšano vsebnostjo topil, varuje zdravje uporabnikov.

Factory Eco Colorwet EP je izdelek, posebno primeren za izvedbo barvnih večslojnih preplastitev na osnovi smol, ki se 
vgrajujejo na podlage brez parne zapore ali take z visoko odvečno vlago. Neprepusten za vodo in odporen proti oljem, 
ogljikovodikom in tekočinam, ki se rabijo v prehrambeni industriji.
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• Notranjost, zunanjost

• Strukturni matiran zaključni videz

• Močno paroprepustna

• Idealna za vlažne prostore

GREENBUILDING RATING® LASTNOSTI IZDELKA

Namembnost
Barvna preplastitev s strukturnim zaključnim videzom za izvedbo neprekinjenih večslojnih tlakov.
Podlage:
- zaglajeni ali s kremenčevim peskom posuti betonski tlaki 
- cementni estrihi
- tlaki iz gresa, keramike, naravnega kamna

Notranji in zunanji tlaki za stanovanjsko in poslovno ter industrijsko gradnjo, kjer je predvidena nizka obremenitev. Primerna za nanos na ogrevane estrihe. Tako kot vse epoksidne 
preplastitve lahko tudi Factory Eco Colorwet EP sčasoma rahlo spremeni barvni odtenek, posebno še če gre za zunanjo uporabo. Ker gre za mikro porozen izdelek, je izpostavljenost 
ostankom umazanije toliko bolj izrazita.

Neprimerna uporaba
Na zelo fleksibilnih podlagah in kjer je visoka toplotna dilatacija; kot neprepustni sistem. V prostorih s težko in visoko obremenitvijo. Ker gre za paroprepustni izdelek, stik s 
kemičnimi in agresivnimi snovmi ni primeren.

PODROČJA UPORABE

Priprava podlag 
Podlage morajo biti gladke, brez prahu, oljnih ali mastnih madežev in snovi, ki bi preprečevale dober oprijem. Treba jih je ustrezno strojno obdelati glede na izbran sistem vgradnje 
in temeljito očistiti prahu. Na splošno je najprimernejša strojna obdelava pri samorazlivnih oblogah peskanje. Po pripravi in čiščenju morajo podlage izkazovati površinsko natezno 
trdnost > 1.5 Mpa, ki ustreza zahtevam standarda ASTM D 4541 in tlačno trdnost > 25 N/mm². 
Prašne podlage: pri prašnih ali ne povsem veznih podlagah nanesite premaz Factory Eco Base EP, razredčenega z vodo v razmerju 1 : 1, ki bo služil kot premaz za utrjevanje in 
protiprašno obdelavo.
Zelo vpojne podlage: pri zelo vpojnih podlagah ali pri visokih temperaturah nanesite najprej kot temeljni premaz Factory Eco Colorwet EP, ki ste ga razredčili z 20 % vode, 
nanašajte pa z valjčkom ali s čopičem.
Hrapave ali porozne podlage: pri hrapavih in/ali poroznih podlagah nanesite najprej kot izravnavo en sloj izdelka Factory Eco Colorwet EP, ki ste mu dodali 2–3 % lateksa 
Factory Tixolight, in še svež izdelek potrosite do zasičenosti s kremenčevim peskom. 
Podlage iz keramike, gresa, naravnega kamna: če izdelek Factory Eco Colorwet EP uporabljate za notranje prostore in izključno pohodno obremenitev, podlago očistite, 
nanesite premaz Slc® Eco 3CW in do zasičenosti posujte s kremenčevim peskom Quarzo 1.3 ali pa nanesite izravnalno maso Keralevel Eco Floor (po potrebi vgradite armaturno 
mrežico Net 90) in še svežo do zasičenosti posujte s kremenčevim peskom Quarzo 1.3. 
Če Factory Eco Colorwet EP nanašate zunaj ali ga namenjate za ne zgolj pohodne obremenitve, potem podlago najprej speskajte ali zbrusite, nanesite premaz Slc® Eco 3CW, posujte 
s kremenčevim peskom Quarzo 1.3 in vgradite armaturno mrežico Net 90, nato na še svež izdelek posujte kremenčev pesek. 

Priprava
Factory Eco Colorwet EP se pripravi z mešanjem komponent A in B v že pripravljenem predoziranem razmerju (komponenta A 12 kg : komponenta B 2 kg), in sicer z električnim 
spiralnim mešalnikom z dna proti vrhu pri nizkih obratih (400/min.). Komponento B zlijte v posodo s komponento A in dobro premešajte, da dobite homogeno, enakomerno 
gosto in barvno enotno zmes. Zmesi po potrebi dodajte ≈ 2 – 5 % vode, da dobite želeno gostoto. Treba je zamešati tako količino mase, ki se jo lahko porabi v roku 20 minut.

NAVODILA ZA UPORABO



Podatki glede razvrstitve Eco in Bio razredov se nanašajo na Priročnik GreenBuilding Rating® 2014. Informacije v tej publikaciji so bile posodobljene avgusta 2014 (ref. poročilo GBR - 09.14.); 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.
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Nanos
Večslojna preplastitev: Factory Eco Colorwet EP nanesite z gladko lopatico in pazite, ga površino dobro izravnate, pri tem upoštevajte izdatnost ≈ 2,3 kg/m². Ko je izdelek 
še svež ga do zasičenosti posujte s kremenčevim peskom Quarzo 1.3 . Počakajte, da se izdelek posuši, nato odstranite odvečen pesek. Površino zbrusite, da se tlak poenoti. 
Nanesite drugi sloj izdelka Factory Eco Colorwet EP in pazite, ga površino enakomerno izravnate, pri tem upoštevajte izdatnost ≈ 0,7 kg/m².
Če so v podlagi dilatacijski stiki, jih je treba prenesti na površino in zatesniti z ustreznimi elastičnimi tesnilnimi masami.
Pri zunanjih nanosih je treba v prvi sloj izdelka Factory Eco Colorwet EP vtisniti ustrezno armaturno mrežico Net 90, na površino je treba prenesti vse stike, ki so prisotni v podlagi, 
in jih zatesniti z ustreznimi elastičnimi tesnilnimi masami 

Čiščenje
Ostanke izdelka Factory Eco Colorwet EP na orodju čistimo z vodo, preden se izdelek strdi.

NAVODILA ZA UPORABO
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Posebni nanosi: Factory Eco Colorwet EP se lahko rabi tudi kot zaključni tankoslojni premaz in z omejeno obstojnostjo proti obrabi tudi kot protiprašni premaz in pripravek za 
zmanjševanje vpojnosti podlage. V teh primerih Factory Eco Colorwet EP nanesite z valjčkom v dveh – treh slojih, izdelek pa redčite z 10–15 % vode.
Če se Factory Eco Colorwet EP nanaša v notranjih prostorih na podlage, ki niso vlažne in ni vlage iz podlage, svetujemo, da površino zaradi boljše odpornosti proti praskam in 
umazaniji zaščitite z nanosom dveh slojev premaza Factory Eco Protection PU z matirnim zaključnim videzom.

DRUGA POJASNILA

Preplastitev iz smole se izvaja z ekološko neoporečnim organskim mineralnim pripravkom, ki je močno paroprepusten, v skladu z razredom GreenBuilding Rating® Eco 1, kot je na primer 
Factory Eco Colorwet EP podjetja Kerakoll Spa. Na pripravljeno podlago se nanaša z gladko ameriško lopatico, v dveh ali več slojih. Izdatnost ≈ 2 kg/mm/m².

POGODBENA KLAVZULA

Videz Bela ali barvna gosta pasta
Shranjevanje ≈ 12 mesecev v izvirni embalaži
Opozorila Ne sme zmrzniti, izogibati se neposrednemu soncu in virom toplote
Pakiranje komponenta A vedro 18 kg - komponenta B ročka 3 kg
Razmerje mešanice komponenta A : komponenta B = 6 : 1 
Čakalni čas za ponovni nanos ≈ 12 h
Polna obremenitev  ≈ 48 h
Izdatnost
- prvi sloj ≈ 2 kg/m2

- drugi sloj ≈ 0,5 – 1 kg/m2

Podane vrednosti so mišljene za temperaturo +20° C, 50-odstotno rel. zrač. vlago 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

- Izdelek za profesionalno uporabo.
- Upoštevajte nacionalne standarde in predpise.
- Nanašajte pri temperaturi podlage med +10 °C in +30 °C.
- V prvih 6 urah površino zaščitite pred neposrednim soncem in prepihom.
- Izdelka ne nanašajte na umazane ali netrdne podlage.
- Pri odstranjevanju odpadkov upoštevajte veljavne predpise.
-  Materiali, ki so izpostavljeni temperaturnim nihanjem (zaradi prevoza, skladiščenja, razmer na gradbišču ...), lahko bistveno spremenijo svoje lastnosti (npr. kristalizirajo, se 

delno strdijo, utekočinijo, pospešijo ali upočasnijo katalizo). V veliki večini primerov se bodo prvotne lastnosti povrnile, če bo izdelek v ustreznih temperaturnih razmerah.
- Površine in predmete na gradbišču zaščitite pred nezgodnimi izlitji.
- Pred uporabo preberite varnostni list izdelka.
- 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

VISOKA TEHNOLOGIJA
Sprijemnost z betonom po 14 dneh *  ≥ 4 N/mm2  
Podane vrednosti so mišljene za temperaturo +20° C, 50-odstotno rel. zrač. vlago in brez prezračevanja. Ob posebnih razmerah na gradbišču se lahko spreminjajo.

* Povprečne vrednosti, lahko se spreminjajo glede na barvo

ZMOGLJIVOST



Podatki glede razvrstitve Eco in Bio razredov se nanašajo na Priročnik GreenBuilding Rating® 2014. Informacije v tej publikaciji so bile posodobljene avgusta 2014 (ref. poročilo GBR - 09.14.); 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.
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