
Active 
technológia 
az aljzatok 
előkészítéséhez

Active Prime Grip
Active Prime Fix



Active Prime, az ideális 
megoldás minden 
fogadófelülethez
Az innovatív, vizes bázisú, alacsony Tg értékű sztirol-akrilát 
műgyanta nedvszívó aljzatok esetében kimagasló beszívódást, 
mindenféle nem nedvszívó aljzat esetében maximális tapadási 
teljesítményt, deformálódást tesz lehetővé és kültéren alkalmazható. 
Az Active Prime Fix és az Active Prime Grip az ideális megoldás 
minden vízszintes és függőleges alkalmazáshoz. 
Az Active Prime az egyedüli, két eltérő - sima és kvarc - felülettel
elérhető, kimagasló bedolgozhatóságú alapozó, amit úgy fejlesztett
ki a Kerakoll, hogy mindenben megfeleljen a burkolók igényeinek.

Válasszuk ki a kívánt felületképzést, a többiről a Kerakoll 
gondoskodik.

Aljzatok Felhordaható termékek

cementesztrich / anhidrit-esztrich folyékony habarcsok 

cementvakolat / gipszvakolat / mészvakolat ásványi és cementalapú ragasztók

beton cement- és gipsz alapú simítók, kiegyenlítő 
anyagok és önterülők

kerámia és természetes kő cementvakolat, gipszvakolat, mészvakolat

faaljzatok a Bioscud és a Nanodefense Eco termékcsalád 
vízszigetelői

fémfelület

szálerősítésű gipsz- és cementlemezek

gipszkarton

epoxigyanta padlók

A fogadófelület ellenőrzése és előkészítése elengedhetetlen az optimális burkoláshoz.



kerámiabetonpadló

esztrich gipszkarton

monolit beton OSB aljzat



Univerzális, gyors tapadásnövelő 
önterülő aljzatkiegyenlítőkhöz, 
cement alapú ragasztókhoz, 
simítókhoz és vakolatokhoz. Kvarc 
fedőréteg.

ideális sima felületekhez 

kimagasló tapadás, kalcium-karbonáttal 
feltöltve

felhasználásra kész termék

teljesen kompatibilis nedvszívó és nem 
nedvszívó aljzatokkal

megkönnyíti a simító anyagok, 
kiegyenlítő anyagok, vakolatok, 
cementragasztók és dekorációs 
bevonatok sima aljzatokra történő 
felhordását

indoor/outdoor use coverage

≈  0.2 - 0.3  kg/m2

mix before use application tools

use and store

+5 °C +35 °C

protect from frost protect from sunlight

Active Prime Grip





Univerzális, gyors tapadásnövelő 
önterülő aljzatkiegyenlítőkhöz, 
cement alapú ragasztókhoz, 
simítókhoz és vakolatokhoz. 

ideális érdes és nedvszívó felületekhez 

különlegesen folyékony, erős 
kötőképesség és impregnálóképesség

ideális porló aljzatok felületi szilárdító 
kezeléséhez

csökkenti és szabályozza a porózus 
aljzatok nedvszívását 

alkalmas a cementalapú termékekkel 
érintkező gipsz- vagy anhidritaljzatok 
térfogatnövelő reakciójának 
semlegesítésére

indoor/outdoor use coverage

≈  0.1 - 0.2  kg/m2

mix before use application tools

use and store

+5 °C +35 °C

protect from frost protect from sunlight

Active Prime Fix
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