
• Golv inomhus, väggar inomhus, utomhus

• Lämplig för granitkeramik, keramikplattor, stora format, 
glasmosaik, tunna plattor och stabil natursten på 
mineraliska underlag eller cementunderlag

• Lämplig på gips- och anhydritbaserade sugande 
underlag utan användning av primer

• Idealisk på underlag av trä och produkter framställda av 
trä som är vattenbeständiga

PLUS-PRODUKT

 - Sammansatt av lokala mineraler med lågt utsläpp av 
växthusgaser för transporten

 - Vattenbaserad, minskar risken för farlig och förorenande 
belastning på miljön under lagring och transport

 - Garanterar säkrare användning på byggarbetsplatsen

MILJÖVÄNLIG

Avsedd användning
Sättning av keramiska plattor på väggar och golv.

Material:
-  granitkeramik, tunna plattor, keramikplattor, klinker och cotto, glas- och keramikmosaik av alla typer och format
-  natursten, kompositmaterial och marmor som inte är utsatta för deformation eller fläckbildning på grund av vattenabsorption
- plattor av isolerande och ljudabsorberande material

Underlag:
- mineralisk överbetong Keracem® Eco Pronto, Keracem® Eco Prontoplus och Rekord® Eco Pronto
- överbetong som utförts med mineraliska bindemedel Rekord® Eco och Keracem® Eco
- puts av cement, gips och marmorimitation
- väggar av gipsskivor, gipstegel, betongblock och lättbetongblock
- cementöverbetong, överbetong i anhydrit
- förtillverkade betongelement och på plats
- spånskivor, flerskikts eller liknande

I invändig miljö med golv och väggar även i fuktiga områden eller med närvaro av vatten i miljön, som badrum, duschar och kök; utvändig 
miljö med väggar, för civil, kommersiell och industriell användning och för stadsmiljö.

Bör ej användas
I utvändig miljö med golv, på våta underlag eller utsatta för påskjutande fukt; i miljöer med konstant närvaro av vatten, med plattor med 
dålig uppsugningsförmåga av vatten på icke sugande underlag.

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN

Elastik Eco
 - Kategori: Organiska mineraliska
 - Plattsättning av keramiska plattor och natursten
 - Rating: Eco 5

GREENBUILDING RATING®

MÄTNINGSSYSTEM SOM GODKÄNTS AV CERTIFIERINGSORGANET SGS
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PRODUKTSORTIMENT FÖR PLATTSÄTTNING / Plattsättning av keramiska plattor och natursten

Certifierad, miljövänlig, organisk mineralisk fästmassa, färdigt att användas, 
för plattsättning med hög vidhäftning, utan vertikal glidning och med hög 
deformerbarhet, idealisk för GreenBuilding. Fri från lösningsmedel och med 
mycket lågt utsläpp av flyktiga organiska ämnen. Skonsam för miljön och 
operatörernas hälsa.

Elastik Eco har en hög elasticitet och lång justeringstid, vilket garanterar en snabb och 
säker plattsättning även diagonalt på flexibla eller deformerbara underlag utan att 
orsaka spänning i ytbeläggningen.
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Förberedelse av underlagen
Underlagen måste vara plana, torra, fria från damm, olja och fett, utan påskjutande fukt, utan lösa och ömtåliga delar eller delar som 
inte sitter fast ordentligt. Eventuella skillnader i planhet ska först jämnas ut med lämpliga produkter för spackling. Läggning på gips eller 
anhydrit kräver inte applicering av primer; kontrollera emellertid att underlaget är helt torrt, applicerat i ett enda skikt utan fina ytskikt, 
som kan resultera i dålig förankring och därför inte är lämpliga för läggningen.

Förberedelser
Elastik Eco är färdigt att användas och behöver inte beredas. Vi rekommenderar ändå att före användningen blanda produkten i 
förpackningen energiskt så att blandningen får homogen konsistens. Den höga tixotropin i Elastik Eco tillåter en optimal användning 
även på väggar. Oanvänd fästmassa kan förvaras för senare användning genom att förpackningen tillsluts med originallocket.

Applicering
Elastik Eco appliceras direkt på underlaget med lämplig tandad spackel; mängden fästmassa ska vara sådan att den garanterar att 
plattornas baksida har vätits fullständigt. Golvläggningen utförs på färsk fästmassa genom att ett tillräckligt tryck utövas för att garantera 
perfekt kontakt med fästmassan. Keramikplattorna behöver ingen föregående fuktning; kontrollera emellertid att inga spår av damm eller 
smuts förekommer.

Rengöring
Rengöring av rester av Elastik Eco från redskapen och de beklädda ytorna ska göras med vatten innan produkten härdar.

ANVÄNDNING

Elastik Eco är en vattendispergerad fästmassa. Låga temperaturer, liten uppsugningsförmåga av underlag och golvläggningsmaterial 
kan avsevärd förlänga tiderna för bindning och härdning av fästmassan.

Sätt in sättningsfogar och elastiska delningsfogar var 20/25 m² inomhus, var 10/15 m² utomhus och var 8 meter om det rör sig om långa 
och smala ytor.

ÖVRIGA ANVISNINGAR

Den certifierade, högbeständiga läggningen och sättningen av keramiska plattor, granitkeramik och marmor utförs med miljövänlig, 
organisk, mineralisk fästmassa, snabbhärdande för plattsättning, utan vertikal glidning och med hög deformerbarhet, som 
överensstämmer med standard EN 12004 – klass D2 TE, GreenBuilding Rating® Eco 5, typ Elastik Eco från Kerakoll Spa. Använd en ____ 
mm tandad spackel för en genomsnittlig åtgång på ≈ ____ kg/m². De existerande fogarna måste respekteras och elastiska delningsfogar 
måste utföras var ____ m². Keramikplattorna ska läggas med fogar på en bredd av ____ mm.

STANDARDSPECIFIKATIONER

Utseende  vit pasta
Specifik vikt ≈ 1,74 kg/dm3

Inert mineralogisk natur karbonatisk kristallin
Kornstorleksintervall ≈ 0 – 200 µm
Förvaring ≈ 12 månader i originalförpackningen
Obs! förvaras frostfritt. Utsätt inte produkten för direkt solljus eller andra värmekällor
Förpackning hinkar 20 / 5 kg
Viskositet ≈ 600000 mPa · s, rotor 93 RPM 1 Brookfield-metoden
Temperaturgränsvärden för användning från +5 °C till +35 °C
Öppentid ≥ 30 min. EN 1346
Justerbarhet ≥ 1 h
Vertikal glidning ≤ 0,5 mm EN 1308
Gångtrafik ≈ 24 h
Fogning ≈ 12 h på vägg / ≈ 24 h på golv
Ibruktagande ≈ 7 dagar
Åtgång * ≈ 2 – 4 kg/m2

Värdena angivna vid en temperatur på +23 °C, 50% R.F. och utan ventilation. De kan variera beroende på de specifika förhållandena på byggarbetsplatsen: temperatur, ventilation, 
underlagets och det applicerade materialets uppsugningsförmåga.
(*) Kan variera beroende på underlagets planhet och plattans format.

TEKNISKA DATA ENLIGT KERAKOLLS KVALITETSSTANDARD
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Uppgifterna för Eco- och Bio-klassificeringarna hänvisar till GreenBuilding Rating® Manual 2012. Denna information uppdaterades i juni 2018 (ref. GBR Data Report - 07.18). Vi vill påpeka att dessa uppgifter senare kan bli föremål för tillägg 
och/eller ändringar av KERAKOLL Spa; för eventuella uppdateringar se webbplatsen www.kerakoll.com. KERAKOLL SpA är därför endast ansvarigt för giltigheten, aktualiteten och uppdateringen av den egna informationen om den hämtats 
direkt på Kerakolls webbplats. Produktbladet har sammanställts utifrån den kunskap som vi besitter med avseende på teknik och tillämpningar. Eftersom vi emellertid inte direkt kan påverka förhållandena på byggarbetsplatsen eller 
utförandet av arbetena ska denna information betraktas som allmänna upplysningar som inte på något sätt är bindande för vårt företag. Därför rekommenderar vi att först utföra ett test för att kontrollera om produkten lämpar sig för den 
avsedda användningen.

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

ISO 9001
CERTIFIED
IT10/0327

ISO 14001
CERTIFIED

IT242729/UK

BS 18001
CERTIFIED

IT255412/UK

- Produkt för professionellt bruk
- följ eventuella nationella normer och bestämmelser
- förvara och använd vid en temperatur över +5 °C. Tål inte frost
- använd inte fästmassan för plattsättning i tjockt skikt för att fylla ut oregelbundenheter i underlaget
- lägg och tryck keramikplattorna på den ohärdade fästmassan och kontrollera att det inte bildats någon hinna på ytan
- använd dubbelstrykningsmetoden för all plattsättning utomhus
-  temperatur, ventilation, underlagets uppsugningsförmåga och material för plattsättning kan orsaka variationer i fästmassans 

bearbetningstid och vidhäftning
- begär vid behov att få ta del av säkerhetsdatabladet
- om du behöver mer information, kontakta Kerakoll Worldwide Global Service +39 0536 811 51 - globalservice@kerakoll.com

OBS!

INOMHUSLUFTENS KVALITET (IAQ) VOC - UTSLÄPP AV FLYKTIGA ORGANISKA ÄMNEN
Överensstämmelse EC 1 plus GEV-Emicode Cert. GEV 2950/11.01.02
HIGH-TECH
Vidhäftning vid skjuvning efter 14 dagar ≥ 3,5 N/mm2 EN 1324
Vidhäftning på betong efter 28 dagar ≥ 2 N/mm2 EN 1348
Varaktighetstest:
- Vidhäftning vid skjuvning efter värmepåverkan ≥ 3,5 N/mm2 EN 1324
- Vidhäftning vid skjuvning efter nedsänkning i vatten ≥ 0,5 N/mm2 EN 1324
- Vidhäftning vid skjuvning efter hög temperatur ≥ 3,5 N/mm2 EN 1324
Öppentid ≥ 30 min. EN 1346
Vertikal glidning ≤ 0,5 mm EN 1308
Arbetstemperatur från -30 °C till +80 °C
Överensstämmelse D2 EN 12004
  D2 E CSTB 199-AD-357

Värdena angivna vid en temperatur på +23 °C, 50% R.F. och utan ventilation. De kan variera beroende på de specifika förhållandena på byggarbetsplatsen.

PRESTANDA
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