
SISTEM MERITEV JE POTRDIL ZAVOD ZA CERTIFICIRANJE SGS

• Za notranjost

• Gladek matiran zaključni videz

• Dobra prekrivnost 

• Zagotavlja površine, ki se preprosto čistijo in perejo

GREENBUILDING RATING® LASTNOSTI IZDELKA

Namembnost
Neprepusten zaščitni barvni zaključni premaz za stene.

Podlage:
- cementni in mavčno-cementni ometi
- apneni ometi 
- mavčni ometi in podlage iz mavčno-kartonskih plošč
- keramične, kamnite in mozaične obloge
- obloge iz večslojnega lesa ali ivernih plošč

Stene v notranjih prostorih za stanovanjsko, poslovno in industrijsko gradnjo.

Neprimerna uporaba
Zunaj, na mokrih podlagah, na površinah, ki so dlje časa v stiku z vodo ali tekočinami, kot so kadi, zbiralniki za vodo.

PODROČJA UPORABE

Priprava podlag 
Podlaga mora biti stabilna, brez deformacij in razpok in mora dovolj časa zoreti, da se že izvršijo predvideni skrčki. 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. 
Neravne podlage lahko izravnate z maso Keralevel® Eco, Keralevel® Eco LR ali Keralevel® Eco Ultra, ki ste jim dodali lateks Keraplast Eco 337. 
Preveč hrapave cementne podlage lahko zgladite z izravnalno maso Keralevel® Eco RP ali z maso Keralevel® Eco Finish, ki jo zmešate z lateksom Keraplast Eco 337.
Podlage iz keramike, naravnega kamna ali steklenega mozaika je treba obdelati s sistemom Slc® Eco 3CW. Če želite doseči tehnično in estetsko neprekinjeno površino, je treba 
podlago izravnati z maso Keralevel® Eco, Keralevel® Eco LR ali Keralevel® Eco Ultra, ki ste jim dodali lateks Keraplast Eco 337, in predvideti ustrezno armaturno mrežo Net 90, po 
potrebi pa nato na podlago ponovno nanesti maso Keralevel® Eco RP ali Keralevel® Eco Finish z dodatkom lateksa Keraplast Eco 337.

Priprava
Komponento A pred nanosom premešajte. 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.

NAVODILA ZA UPORABO
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POLAGANJE / Polaganje tlakov na osnovi smole

Ekološko neoporečen tekoč barven organski zaključni premaz za stene, na vodni osnovi, 
neprepusten in zelo odporen proti praskam, idealen za GreenBuilding, okolju prijazno 
gradnjo. Dvokomponenten z zmanjšano vsebnostjo topil, varuje okolje.

Factory Eco Color PU je barvni zaključni premaz, zelo odporen proti praskam, vodotesen, odporen proti oljem 
in tekočinam, ki se rabijo v prehrambeni industriji, posebno primeren za izvedbo neprekinjenih stenskih oblog z 
zaščitnim filmom.

Factory Eco Color PU
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*  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).



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
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Nanos
Z valjčkom Slc® Roller Plus ali s čopičem nanesite prvi sloj zaključnega premaza Factory Eco Color PU in upoštevajte izdatnost ≈ 100 ml/m². Takoj ko je prvi sloj dovolj suh za 
ponovni nanos oziroma najkasneje v roku 4 ur, nanesite še drugi sloj in upoštevajte izdatnost ≈ 100 ml/m². Ob upoštevanju enakega časovnega intervala nanesite še tretji sloj, 
če je to potrebno. 

Čiščenje
Ostanke premaza Factory Eco Color 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 embalažo je treba porabiti v najkrajšem možnem času.

DRUGA POJASNILA

Proti praskam zelo odporno zaščitno barvno zaključno premazovanje sten se izvaja s tekočim organskim zaključnim premazom, ki je v skladu z Direktivo 2004/42/ES, razreda 
GreenBuilding Rating® Eco 3, kot je na primer Factory Eco Color PU podjetja Kerakoll Spa, ki se ga nanaša z valjčkom v dveh ali treh slojih z izdatnostjo ≈ 100 ml/m² za en nanos.

POGODBENA KLAVZULA

Videz bel ali barvni zaključni premaz
Shranjevanje ≈ 12 mesecev v izvirni embalaži
Opozorila Ne sme zmrzniti, izogibati se neposrednemu soncu in virom toplote
Pakiranje komponenta A vedro 4 kg - komponenta B vedro 0,8 kg
Razmerje mešanice komponenta A : komponenta B = 5 : 1 
Redčenje Voda
Mejna temperatura nanosa od +5 °C do +30 °C
Stopnja matiranosti ≈ 10–20 gloss
Uporabnost mešanice (pot life) ≈ 1 h
Čas obdelovalnosti ≈ 60 min.
Prašno suh ≈ 1 h
Polna obremenitev ≈ 48 h 
Popolna strditev ≈ 7 dni
Izdatnost ≈ 100 g/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

- 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


