
SISTEM MERITEV JE POTRDIL ZAVOD ZA CERTIFICIRANJE SGS

GREENBUILDING RATING®

• Za notranjost

• Gladek matiran zaključni videz

• Visoka zaščita pred praskami in obrabo

• Brez NMP

• V skladu z Uredbo ES št. 42/2004

LASTNOSTI IZDELKA

Namembnost
Močno zaščiten in proti praskam odporen zaključni premaz za:
- samorazlivne, eno- ali večslojne epoksidne in poliuretanske preplastitve

Tlaki za poslovno in industrijsko gradnjo, kjer je nizka pohodna obremenitev.

Neprimerna uporaba
Zunaj, na vpojnih podlagah na splošno, na površinah, ki so dlje časa ali v stalnem stiku z vodo, na tlakih, kjer je težka in intenzivna povozna obremenitev.

PODROČJA UPORABE

Priprava podlag 
Podlage morajo biti čiste, brez prahu, oljnih ali mastnih madežev in drobljivih ter nekonsistentnih ali nepopolno sprijetih delcev. Biti morajo popolnoma suhe in brez odvečne vlage 
iz podlage. Podlago ustrezno zbrusite in temeljito odstranite ves prah. 

Priprava
Komponento A pred uporabo pretresite, namestite filtrirni pokrovček in jo zlijte v pripravljeno posodo. Preden ročko zaprete, odstranite filtrirni pokrovček. Med mešanjem 
dodajajte utrjevalec v razmerju komponenta A : komponenta B = 5 : 1 in dobro premešajte, da dobite popolnoma homogeno zmes. Razredčite z 10 % vode in ponovno premešajte. 
Zmes naj nekaj minut počiva preden začnete z nanosom. 

Nanos
Z valjčkom Slc® Roller Plus nanesite prvi sloj premaza Factory Protection PU in upoštevajte izdatnost ≈ 80 ml/m². Takoj ko je prvi sloj dovolj suh za ponovni nanos oziroma 
najkasneje v roku 6 ur, nanesite še drugi sloj in upoštevajte izdatnost ≈ 80 ml/m².

Čiščenje
Ostanke premaza Factory Eco Protection PU na orodju čistimo z vodo, preden se izdelek strdi.

NAVODILA ZA UPORABO

Pred nanosom izdelek aklimatizirajte s prostorom.
Vedno uporabljajte čisto orodje in posode.
Vsako odprto ročko je treba porabiti v najkrajšem možnem času.
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POLAGANJE / Polaganje tlakov na osnovi smole

Ekološko neoporečen organski zaključni sloj na vodni osnovi za tlake iz smole, idealen za 
GreenBuilding, okolju prijazno gradnjo. Dvokomponenten, varuje okolje. 

Factory Eco Protection PU je prozoren zaščitni premaz, posebno primeren za izboljšanje odpornosti proti praskam in 
obrabi barvnih tlakov na osnovi smol, in sicer večslojnih, prepustnih in samorazlivnih preplastitev ali takih, ki na površini 
ustvarijo film. Odporen proti vodi, oljem in tekočinam, ki se rabijo v prehrambeni industriji.
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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.

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

00
43

1F
ac

to
ry

 Ec
o P

ro
te

cti
on

 PU
 Co

de
: F

A8
59

 20
14

/0
9 -

 SI

Proti praskam zelo odporno zaščitno zaključno premazovanje tlakov iz smole se izvaja s tekočim organskim zaključnim premazom, ki je v skladu z Direktivo 2004/42/ES, razreda 
GreenBuilding Rating® Eco 2, kot je na primer Factory Eco Protection PU podjetja Kerakoll Spa, ki se ga nanaša z valjčkom v dveh slojih z izdatnostjo ≈ 80 ml/m² za en nanos.

POGODBENA KLAVZULA

- Izdelek za profesionalno uporabo.
- Upoštevajte nacionalne standarde in predpise.
- Nanašajte na suhe podlage.
- 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.
- Površine in predmete na gradbišču zaščitite pred nezgodnimi izlitji.
- Pred uporabo preberite varnostni list izdelka.
- 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
Taber < 30 mg (1000 obratov 1000 g CS 17)
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

Videz Prosojna belkasta tekočina
Specifična teža:
- komponenta A ≈ 1,04 kg/dm3

- komponenta B ≈ 1,07 kg/dm3

Shranjevanje ≈ 12 mesecev v izvirni embalaži
Opozorila Ne sme zmrzniti, izogibati se neposrednemu soncu in virom toplote
Pakiranje komponenta A ročka 5 l - komponenta B plastenka 1 l
Razmerje mešanice komponenta A : komponenta B = 5 : 1 
Redčenje Voda
Mejna temperatura nanosa od +5 °C do +30 °C
Stopnja matiranosti ≈ 20–30 gloss
Uporabnost mešanice (pot life) ≈ 2 h
Čas obdelovalnosti ≈ 60 min.
Prašno suh ≈ 1 h
Polna obremenitev ≈ 48 h 
Popolna strditev ≈ 7 dni 
Izdatnost ≈ 80 ml/m2 za posamezni nanos
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


