
• Protecţia activă a armaturilor împotriva agenţilor agresivi care determină 
coroziunea

• Protecţia pasivă a armaturilor din cauza prezenţei inhibitorilor de 
coroziune

• Optimă aderenţă la metal şi la beton

• Excelentă tensiune de aderență între bara protejată și conglomeratul pe 
bază de ciment

PLUS PRODUS

 - Utilizează materiale reciclate reducând impactul asupra mediului provocat de 
extracţia materiilor prime virgine

 - Reciclabil ca material inert mineral evitând costurile pentru eliminare şi 
impactul asupra mediului

ECO NOTE
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DIVIZIA CONSTRUCŢII / Repararea şi consolidarea beton armat şi zidărie

Mortar mineral eco-compatibil pentru protecţia activă şi pasivă a fierului de armătură, ideal 
în GreenBuilding. Conţine materii prime reciclate, reciclabil ca material inert la sfârşitul 
vieţii.

Kerabuild Eco Steel P este un mortar monocomponent, modificat cu polimeri, tixotropic, aplicabil cu 
pensula, în conformitate cu prestaţiile prevăzute de EN 1504-7.

Kerabuild Eco Steel P

EN 1504-7

Destinaţia utilizării
Protecție activă și pasivizarea fierului de armătură a structurilor din beton armat.

DOMENII DE APLICARE

*  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

Preparare
Kerabuild Eco Steel P se prepară prin amestecarea a 5 kg de pulbere cu cantitatea de apă indicată pe ambalaj. Vărsați pulberea în apă amestecând manual sau cu un mixer mecanic 
cu număr redus de turații. Produsul va căpăta o culoare verde deschis.
Lăsați amestecul să se odihnească timp de aproximativ 10 minute, apoi amestecați din nou. Doar după aceea Kerabuild Eco Steel P va atinge consistența și vâscozitatea corecte.
Păstraţi materialul depozitat în locuri protejate de căldură în timpul verii sau de frig în timpul iernii.
Folosiţi apă de la robinet care nu este influenţată de temperaturile externe.

Aplicare
Înainte de aplicarea Kerabuild Eco Steel P, trebuie să îndepărtați rugina de pe fierul de armătură, care trebuie să fie pregătit până la gradul St2, în cazul curățării manuale și până 
la gradul Sa2, în cazul curățării mecanice (sablare), conform cu standardul ISO 8501-1.
Kerabuild Eco Steel P trebuie aplicat cu atenție pe toată suprafața barelor, cu pensula, în două straturi, garantând acoperirea totală a fierului de armătură, imediat după efectuarea 
curățării ruginii și a prafului.
Primul strat trebuie lăsat să se usuce timp de cel puțin 3 ore.
Aplicarea succesivă a mortarelor de reparare trebuie efectuată după 4 – 5 ore, în funcție de temperatura externă.

Curăţenia
Curățarea uneltelor de reziduurile de Kerabuild Eco Steel P se face cu apă, înainte de întărirea produsului.

INDICAŢII DE UTILIZARE

Kerabuild Eco Steel P
 - Categoria: Anorganice minerale
 - Repararea şi consolidarea betonului armat şi zidăriei

 

SISTEM DE MĂSURARE ATESTAT DE ORGANISMUL DE CERTIFICARE 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

Datele privitoare la Rating se referă la GreenBuilding Rating® Manual 2013. Aceste informații sunt actualizate în noiembrie 2020 (ref. GBR Data Report - 12.20); precizăm că acestea pot face obiectul unor completări și/sau modificări în decursul timpului din partea 
KERAKOLL SpA; pentru astfel de eventuale actualizări, puteți consulta site-ul www.kerakoll.com. KERAKOLL SpA răspunde cu privire la valabilitatea, actualitatea şi actualizarea informaţiilor sale numai dacă acestea sunt extrapolate direct din pagina sa de internet. 
Fişa tehnică este redactată în baza cunoştinţelor noastre tehnice şi aplicative cele mai bune. Totuşi, pentru că nu putem să intervenim direct asupra condiţiilor din şantier şi asupra executării lucrărilor, acestea reprezintă indicaţii cu caracter general care nu obligă 
în nici un fel Compania noastră. Se recomandă de aceea să efectuaţi o probă prealabilă, în scopul verificării conformităţii produsului cu utilizarea prevăzută.

ISO 9001
CERTIFIED
IT10/0327

ISO 14001
CERTIFIED
18586-E

ISO 45001
CERTIFIED
18586-I
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- respectaţi eventualele norme şi reglementări naţionale
- lucraţi la temperaturi cuprinse între +5 °C şi +35 °C
- nu adăugaţi lianţi, agregate sau aditivi la amestec
- nu aplicaţi pe suprafeţe murdare şi incoerente
- nu aplicați pe bare de armare care prezintă rugină superficială nelegată
- după aplicare, protejaţi de razele solare directe şi de vânt
- în caz de necesitate solicitaţi fişa de securitate
-  pentru tot ce nu este prevăzut aici, consultaţi Kerakoll Worldwide Global Service +39 0536 811 516 - globalservice@kerakoll.com

AVERTISMENTE

Protecția și pasivizarea fierului de armătură pentru repararea structurilor din beton armat, prin aplicarea cu pensula sau prin pulverizare a unui mortar mineral eco-compatibil pentru 
protecția activă și pasivă a fierului de armătură, de tip Kerabuild Eco Steel P de la Kerakoll Spa, prevăzută cu marcaj CE, GreenBuilding Rating® 2 și conformă cerințelor de performanță 
ale standardului EN 1504-7. 

RUBRICĂ DIN CAIETUL DE SARCINI

Aspect  pulbere albă
Densitatea aparentă 1290 kg/m3 UEAtc
Interval granulometric 0 – 1 mm EN 12192-1
Păstrare  ≈ 12 luni de la data producerii în ambalajul original și intact; a se feri de umiditate
Ambalaj saci 5 kg
Apă de amestec ≈ 1,1 ℓ / 1 sac 5 kg
Vâscozitatea amestecului  ≈ 17500 mPa · s (rotor 4 RPM 4) metoda Brookfield
Densitatea amestecului ≈ 1920 kg/m3

pH amestec ≥ 12,5
Durata amestecului (pot life) ≥ 1 h
Interval de timp pentru aplicarea mortarului de reparare 6 – 24 h
Temperaturi de aplicare de la +5 °C la +35 °C
Grosimea de aplicare 1,5 – 2 mm
Consum ≈ 150 g/m (tijă ∅10 şi o grosime de 1,5 mm de Kerabuild Eco Steel P)

Date culese la o temperatură de +21 °C, 60% U.R. şi fără ventilaţie. Pot să varieze în funcţie de condiţiile specifice de şantier.

DATE TEHNICE CONFORM NORMEI DE CALITATE KERAKOLL

HIGH-TECH

PERFORMANŢĂ

Caracteristici de performanță
Metoda de 

testare
Cerinţe prevăzute

EN 1504-7 
Performanţă

Kerabuild Eco Steel P

Protecţie împotriva coroziunii EN 15183 nicio coroziune specificaţie depăşită

Aderenţă la tăiere EN 15184 ≥ 80% din valoarea barei simple specificaţie depăşită


