
• Actieve bescherming van de wapeningen tegen 
agressieve stoffen die roestvorming bevorderen

• Passieve bescherming van de wapeningen dankzij de 
aanwezigheid van corrosie-inhibitoren

• Optimale hechting aan ijzer en beton

• Uitstekende hechtspanning tussen de beschermde staaf 
en het cementconglomeraat

PRODUCTVOORDELEN

 - Er zijn gerecyclede materialen gebruikt waardoor de milieu-
impact in verband met de winning van nieuwe grondstoffen 
beperkt is

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

ECO OPMERKINGEN
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LIJN BOUW / Herstel en versterking gewapend beton en metselwerk

Eco-vriendelijke minerale mortel voor de actieve en passieve bescherming van 
wapeningsstaal, ideaal voor GreenBuilding. Bevat gerecyclede grondstoffen, 
recyclebaar als inerte vulstof aan het einde van de levensduur.

Kerabuild Eco Steel P is een 1-Component mortel, polymeer-gemodificeerd 
en thixotroop, kan aangebracht worden met een kwast en is conform de 
prestatievereisten van EN 1504-7.

Kerabuild Eco Steel P

EN 1504-7

Gebruiksdoeleinden
Actieve bescherming en passivering van wapeningsijzers van constructies van gewapend beton.

TOEPASSINGSGEBIEDEN

*  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).

CO

NTRIBUTES TO

P O I N T S

Voorbereiding
Kerabuild Eco Steel P wordt voorbereid door 5 kg poeder te mengen met water zoals is aangeduid op de verpakking. De poeder in het 
water gieten en met de hand of met een mechanisch roersysteem met een laag toerental mengen. Het product zal een lichtgroene kleur 
krijgen.
Het mengsel ongeveer 10 minuten laten rusten en daarna opnieuw mengen. Dan pas zal Kerabuild Eco Steel P de juiste consistentie en 
viscositeit verkrijgen.
Het opgeslagen materiaal op plaatsen bewaren waar het beschermd is tegen zomerse warmte en winterse kou.
Stromend water gebruiken dat niet onderhevig is aan de invloed van de buitentemperaturen.

Toepassing
Alvorens Kerabuild Eco Steel P aan te brengen, moet eerst de roest van de wapeningsijzers verwijderd worden, die voorbereid moeten 
worden voor graad St2 door middel van handmatig reinigen en Sa2 door middel van mechanisch reinigen (zandstralen) volgens de norm 
ISO 8501-1.
Kerabuild Eco Steel P moet zorgvuldig op het hele oppervlak van de staalstaven aangebracht worden, met een kwast in twee lagen, als 
garantie dat de wapeningsijzers volledig bedekt worden, meteen nadat de roest en het stof verwijderd is.
De eerste laag moet minimaal 3 uur drogen.
Het naderhand aanbrengen van reparatiemortels moet na 4-5 uur gedaan worden, al naargelang de buitentemperatuur.

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

GEBRUIKSAANWIJZING

Kerabuild Eco Steel P
 - Categorie: Inorganische mineralen
 - Herstel en versterking gewapend beton en metselwerk

 

HET MEETSYSTEEM IS GECERTIFICEERD DOOR DE CERTIFICERINGSINSTANTIE SGS
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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

De gegevens met betrekking Rating verwijzen naar het GreenBuilding Rating® Manual 2012. Deze informatie is bijgewerkt tot november 2020 (ref. GBR Data Report – 12.20) en kan in de loop van de tijd worden aangevuld en/of gewijzigd door 
KERAKOLL SpA; 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. Het 
technische infoblad is opgesteld op basis 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.

ISO 9001
CERTIFIED
IT10/0327

ISO 14001
CERTIFIED
18586-E

ISO 45001
CERTIFIED
18586-I
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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, aggregaten of additieven aan het mengsel toevoegen
- niet aanbrengen op vuile ondergronden of met loszittende stukken
- niet op wapeningsstaven aanbrengen die aan het oppervlak broze roest vertonen
- na het opbrengen tegen rechtstreeks zonlicht en wind beschermen
- 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

Bescherming en passivering van de wapeningsijzers voor het herstellen van constructies van gewapend beton, door middel van het 
aanbrengen met een kwast of met een spuit van een eco-vriendelijke minerale mortel voor de actieve en passieve bescherming van 
wapeningsijzers, type Kerabuild Eco Steel P van Kerakoll Spa, voorzien van CE-markering, GreenBuilding Rating® 2 en conform de 
prestatievereisten van de norm EN 1504-7. 

BESTEKTEKST

Uiterlijk  wit poeder
Volumegewicht 1290 kg/m3 UEAtc
Korrelgrootteverdeling 0-1 mm EN 12192-1
Houdbaarheid  ≈ 12 maanden vanaf de productiedatum in de originele en intacte verpakking; 

niet vochtbestendig
Verpakking zakken van 5 kg
Aanmaakwater ≈ 1,1 ℓ / 1 zak van 5 kg
Viscositeit mengsel  ≈ 17500mPas (rotor 4 TPM 4) Brookfield-methode
Volumemassa van het mengsel ≈ 1920 kg/m3

pH mengsel ≥ 12,5
Duur van het mengsel (pot life) ≥ 1 uur
Tijdsinterval toe te passen voor herstelmortel 6-24 uur
Aanbrengen bij temperaturen van +5 °C tot +35 °C
Aanbrengdikte 1,5-2 mm
Verbruik ≈ 150 g/m (staaf Ø10 en dikte van 1,5 mm Kerabuild Eco Steel P)

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

TECHNISCHE GEGEVENS VOLGENS DE KERAKOLL KWALITEITSNORM

HIGH-TECH

PRESTATIES

Prestatiekenmerken Testmethode
Gestelde vereisten

EN 1504-7 
Prestatie

Kerabuild Eco Steel P

Bescherming tegen Corrosie EN 15183 zonder corrosie norm overschreden

Hechting met schuifsterkte EN 15184 ≥ 80% van de waarde 
van de blote staaf norm overschreden


