
Kerabuild Eco Fix
 - Categorie: Inorganische mineralen
 - Klasse: Minerale Mortels voor Reparatie van Beton
 - Rating: Eco 3

HET MEETSYSTEEM IS GECERTIFICEERD DOOR DE CERTIFICERINGSINSTANTIE SGS

PRODUCTLIJN BOUW / Minerale Mortels voor Reparatie van Beton

00
63

2K
er

ab
ui

ld
 E

co
 F

ix
 C

od
e:

 E
73

8 
20

16
/1

0-
N

L

Eco-vriendelijke minerale mortel voor het aardbevingsbestendig aanpassen 
van gebouwen. Ideaal voor GreenBuilding. Met beperkte CO2-emissie, 
recyclebaar als inerte vulstof aan het einde van de levensduur.

Kerabuild Eco Fix is een polymeergemodificeerde mortel met hoge flexibiliteit, 
thixotropisch, Zero Crack Risk. Het gebruik met Rinforzo ARV 100 is specifiek 
voor aardbevingsbestendige versterkingen van constructies van gewapend 
beton en metselwerk.

Kerabuild Eco Fix

Gebruiksdoeleinden
Aardbevingsbestendige mortel van gebouwen voor gewapend beton en metselwerk.
Gewapende mortel voor het versterken en herstellen van beschadigde gemetselde oppervlakken, wapening voor de verbindingen van 
de bakstenen muur met balken en pilaren, voor het versterken van kordonlijsten.
Instort werende ingrepen in geval van aardbevingen, en ter preventie van broze breuken.

TOEPASSINGSGEBIEDEN

KERABUILD REPAIR SYSTEM bestaat uit een serie oplossingen voor het herstellen en verstevigen, alles 
in overeenstemming met de eisen zoals bepaald door de norm EN 1504-9 (Producten en systemen voor de 
bescherming en de reparatie van betonnen constructies: definities, vereisten, kwaliteitscontrole en beoordeling 
van de overeenstemming. Algemene eisen voor het gebruik van producten en systemen), opgesteld op basis van het 
constructie-element waar het werk op uitgevoerd moet worden en het doel dat men wil bereiken.
Elk van de voorgestelde oplossingen garanderen het bereiken van een Nominale Levensduur van 50 jaar of 100 jaar, 
in overeenstemming met wat bepaald wordt door de Eurocodes in Europa.
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GREENBUILDING RATING®

• 1-Component

• Voor het gewapend consolideren van bakstenen en 
betonnen structuren

• Dikte van 2 tot 40 mm

• Aanbrengbaar met machine

PRODUCTVOORDELEN

 - Samengesteld met regionale mineralen welke zorgen voor beperkt 
broeikas effect door transport

 - Recyclebaar als minerale inerte vulstof, zodat verwijdringskosten 
en invloeden op het milieu worden vermeden

 - 1-Component; door het gebruik van plastic jerrycans te vermijden 
wordt de CO2-emissie en de verwijdering van speciaal afval 
beperkt

ECO OPMERKINGEN

*  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).
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Voorbereiding
Kerabuild Eco Fix wordt voorbereid door 25 kg poeder te mengen met de op de verpakking aangegeven hoeveelheid water (er wordt 
aangeraden om de ganse inhoud van elke zak te gebruiken). Het mengsel kan aangemaakt worden door het product in een emmer te 
mengen met een mengboor aan een laag toerental tot een homogene en klontvrije mortel verkregen wordt. het is ook mogelijk om een 
spuitmachine te gebruiken, om te mengen en daarna te spuiten.
Het materiaal beschermd tegen vochtbronnen en beschermd tegen rechtstreeks zonlicht bewaren.

Aanbrengen
Voordat Kerabuild Eco Fix wordt aangebracht, moet de onderlaag van beton opgeruwd worden (oneffenheid minimaal 1-2 mm) door te 
zandstralen of een hogedrukreiniger te gebruiken.
Daarna moet de onderlaag gereinigd worden, waarbij alle resten stof, vet, olie en andere verontreinigende stoffen met perslucht of een 
hogedrukreiniger verwijderd moeten worden, waarna de onderlaag nat gemaakt moet worden “tot verzadiging” zodat een droog maar 
verzadigde onderlaag wordt verkregen zonder waterdruppels op het oppervlak.
Voor het aanbrengen op baksteen moet de ondergrond zorgvuldig gereinigd worden en dan verzadigd worden met water.
Het realiseren van de gewapende structurele versterking (GFRM, Glass Fiber Reinforced Mortar) zal uitgevoerd worden door een eerste 
laag Kerabuild Eco Fix aan te brengen die voldoende dik is voor het vereffenen van de oppervlakken (minstens 6 mm). Breng dan 
Rinforzo ARV 100 aan op het nog verse Kerabuild Eco Fix, alkalibestendig net van glasvezel/aramide, door een perfecte opname te 
garanderen in de laag Kerabuild Eco Fix, door een lichte druk uit te oefenen met behulp van een platte lijmkam. Breng uiteindelijk een 
beschermingslaag van minstens 6 mm aan met Kerabuild Eco Fix, zodat het versterkingsnet helemaal wordt bedekt.
Kerabuild Eco Fix kan handmatig aangebracht worden (met een troffel), of met een spuitmachine.
Zorg ervoor dat de oppervlakken gedurende minimaal 24 uur vochtig rijpen.

Reinigen
Spoel resten Kerabuild Eco Fix met water van het gebruikte gereedschap af voordat het product hard wordt.

GEBRUIKSAANWIJZING

Aardbevingsbestendige versteviging van structuren van gewapend beton en metselwerk, door met behulp van een troffel of een 
spuitmachine millimeter- of centimeterdikke lagen aan te brengen van eco-vriendelijke 1-Component minerale mortel met grote 
flexibiliteit en met puzzolane reactiviteit, type Kerabuild Eco Fix van Kerakoll Spa, voorzien van CE-markering, GreenBuilding Rating® Eco 3 
en conform de prestatievereisten van de Norm EN 1504-3, voor mortel Klasse R2 type CC en PCC.

BESTEKTEKST

Aspekt  poeder
Volumegewicht ≈ 1340 kg/m3 UEAtc
Mineralogische aard aggregaat silicaat-carbonaat
Korrelgrootteverdeling < 500 - 600 μm EN 12192-1
Houdbaarheid ≈ 12 maanden op een droge plaats in de originele verpakking
Verpakking zak van 25 kg
Aanmaakwater ≈ 4,5 liter per zak van 25 kg
Uitlopen mengsel ≈ 170 - 180 mm EN 13395-1
Volumemassa van het mengsel ≈ 1750 kg/m3 UNI 7121
pH mengsel ≥ 12,5
begin/einde afbinding ≈ 2 uur
Aanbrengen bij temperaturen van +5 °C tot +35 °C
Minimum dikte 2 mm
Maximale dikte per laag 40 mm
Verbruik ≈ 15 kg/m2 per cm dikte

Gegevens gemeten bij een temperatuur van +21 °C, 60% R.V. en zonder ventilatie. Deze waardes kunnen variëren afhankelijk van de specifieke omstandigheden van de 
bouwplaats.

TECHNISCHE GEGEVENS VOLGENS DE KERAKOLL KWALITEITSNORM



De gegevens met betrekking tot de Eco en Bio classificatie verwijzen naar het GreenBuilding Rating® Manual 2013. Deze informatie is bijgewerkt tot September 2016 (ref. GBR Data Report - 10.16); en kan in de loop van de tijd worden 
aangevuld en/of gewijzigd door KERAKOLL SpA; de eventuele veranderingen vindt u op de site www.kerakoll.com. KERAKOLL SpA is daarom alleen verantwoordelijk voor de geldigheid, actualiteit en onderhoud van de informatie als deze 
direct van de site is gehaald. De technische specificaties zijn het resultaat van onze beste technische en gebruikskennis. Gezien het feit dat de omstandigheden van de bouwplaats en de uitvoering van de werkzaamheden niet rechtstreeks 
kunnen worden beïnvloed, zijn de gegevens van algemene aard en op geen enkele wijze bindend voor ons bedrijf. Het verdient daarom aanbeveling eerst te testen of het product geschikt is voor het voorziene gebruik.

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

HIGH-TECH

PRESTATIES
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- Product voor professioneel gebruik
- normen en wetten van het land van gebruik naleven
- gebruiken bij temperaturen tussen +5 °C en +35 °C
- geen bindmiddelen of additieven aan het mengsel toevoegen
- geen water toevoegen aan het product tijdens de fase van de uitharding
- niet aanbrengen op vuile ondergronden of met loszittende stukken
- niet op gips, metaal of hout leggen
- na het opbrengen tegen rechtstreeks zonlicht en wind beschermen
- het product gedurende de eerste 24 uur in een vochtige omgeving laten rijpen
- vraag het veiligheidsblad aan als dat nodig is
-  voor overige zaken kunt u contact opnemen met Kerakoll Worldwide Global Service +39 0536.811.516 - globalservice@kerakoll.com

WAARSCHUWINGEN

Prestatiekenmerken Testmethode Gestelde vereisten EN 1504-3 
Klasse R2

Kerabuild Eco Fix
Prestaties in condities

CC PCC

Drukvastheid EN 12190 ≥ 15 MPa (28 dagen) > 15 MPa (28 dagen)

Trekvastheid door verbuiging EN 196/1 geen > 9 MPa (28 dagen)

Hechtingsband EN 1542 ≥ 0,8 MPa (28 dagen) > 2 MPa (28 dagen)

Hechting op baksteen EN 1015-1 geen > 2 MPa (28 dagen)

Elasticiteitsmodulus bij druk EN 13412 geen 9 GPa in CC - 10 GPa in PCC (28 dagen)

Thermische compatibiliteit na 
cycli vorst-/dooiperioden met 
dooizouten

EN 13687-1 ≥ 0,8 MPa > 2 MPa 

Capilaire absorbtie EN 13057 geen < 0,5 kg∙m-2∙h-0,5

Chloride-ionengehalte 
(bepaald op basis van product 
in poedervorm)

EN 1015-17 ≤ 0,05% < 0,05%

Reactie op brand EN 13501-1 Euroklasse A1


