
• Aktivna zaščita armature pred agresivnimi dejavniki, ki pospešujejo 
korozijo

• Pasivna zaščita armature zaradi prisotnosti preprečevalcev korozije

• Odličen oprijem na kovine in beton

• Odlična sprijemna trdnost med zaščiteno palico in betonsko mešanico

LASTNOSTI IZDELKA

 - Uporablja reciklirane materiale, kar zmanjša vpliv na okolje zaradi izkopa 
primarnih surovin

 - Obnovljiva kot mineralni agregat, brez stroškov odstranjevanja in vpliva na 
okolje

EKO ZAZNAMKI
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LINIJA GRADBENIŠTVO / Obnova in ojačitev betona in zidav

Ekološko neoporečna mineralna malta za aktivno in pasivno zaščito armaturnega železa, 
idealna za GreenBuilding, okolju prijazno gradnjo. Vsebuje reciklirane surovine, obnovljiva 
kot agregat.

Kerabuild Eco Steel P je polimerno modificirana enokomponentna tiksotropna malta, ki se nanaša s 
čopičem, v skladu z zahtevami standarda EN 1504-7.

Kerabuild Eco Steel P

EN 1504-7

Namembnost
Aktivna zaščita in pasivacija armaturnega železa v AB konstrukcijah.

PODROČJA UPORABE

*  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

Priprava
Kerabuild Eco Steel P se pripravi z mešanjem 5 kg prahu in količino vode, navedeno na embalaži. Prah stresite v vodo in mešajte ročno ali z mešalnikom pri nizkih obratih. Izdelek 
se bo obarval svetlo zeleno.
Zmes pustite počivati približno 10 minut, nato jo še enkrat premešajte. Le tako bo Kerabuild Eco Steel P dosegel pravo konsistenco in viskoznost.
Material skladiščite v prostorih, ki so zaščiteni pred poletno vročino ali zimskim mrazom.
Uporabljajte tekočo vodo, ne stoječe, ki je odvisna od zunanjih temperatur.

Nanos
Pred nanosom Kerabuild Eco Steel P je treba z armaturnega železa odstraniti rjo, pripravljeno mora biti na stopnjo St2 pri ročnem čiščenju in Sa2 pri mehanskem čiščenju 
(peskanju) v skladu s standardom ISO 8501-1.
Po čiščenju rje in prahu je treba Kerabuild Eco Steel P skrbno nanesti na celotno površino palic, in sicer s čopičem v dveh slojih, da se zagotovi popolna pokritost armaturnega železa.
Prvi nanos naj se suši vsaj 3 ure.
Naslednji nanos sanacijske malte je treba opraviti po 4 do 5 urah, odvisno od zunanje temperature.

Čiščenje
Ostanke izdelka Kerabuild Eco Steel P na orodju čistimo z vodo, preden se izdelek strdi.

NAVODILA ZA UPORABO

Kerabuild Eco Steel P
 - Kategorija: Anorganski minerali
 - Obnova in ojačitev betona in zidav

 

SISTEM MERITEV JE POTRDIL ZAVOD ZA CERTIFICIRANJE 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

Podatki o Ratingu se nanašajo na Priročnik GreenBuilding Rating® 2013. Informacije v tej publikaciji so bile posodobljene novembra 2020 (poročilo GBR – 12.20); poudarjamo, da jih bo KERAKOLL SpA sčasoma lahko dopolnjeval in/ali spreminjal. Za vpogled 
morebitnih posodobljenih podatkov je na voljo spletna stran www.kerakoll.com. KERAKOLL SpA zato odgovarja za veljavnost, aktualnost in ažurnost podatkov samo če so bili ti prevzeti neposredno z omenjene spletne strani. Tehnični list je sestavljen na podlagi 
naših najboljših tehničnih in uporabnostnih spoznanj. Ker pa ni mogoče neposredno vplivati na razmere na gradbiščih in na izvedbo del, so navodila splošna in v nobenem primeru ne zavezujejo našega podjetja. Zato svetujemo, da se pred nanosom izvede 
praktični poskus in ugotovi primernost proizvoda za predvideno uporabo.

ISO 9001
CERTIFIED
IT10/0327

ISO 14001
CERTIFIED
18586-E

ISO 45001
CERTIFIED
18586-I
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- Upoštevajte nacionalne standarde in predpise.
- Vgrajujte pri temperaturi med +5 °C in +35 °C.
- Zmesi ne dodajajte veziv, agregata ali aditivov.
- Ne nanašajte na umazane in netrdne podlage.
- Ne nanašajte na armaturne palice, ki imajo na površini neenotno rjo.
- Po vgradnji površino zaščitite pred pripeko in vetrom.
- Po potrebi zahtevajte varnostni list.
-  Za primere, ki niso navedeni, se posvetujte s Kerakollovim Worldwide Global Service +39 0536.811.516 – globalservice@kerakoll.com.

OPOZORILA

Zaščita in pasivacija armaturnih palic za obnovo AB konstrukcij z uporabo ekološko neoporečne mineralne malte za aktivno in pasivno zaščito armaturnih palic, ki se nanaša s čopičem 
ali brizganjem, kot je Kerabuild Eco Steel P podjetja Kerakoll SpA, z oznako CE, GreenBuilding Rating® 2 in v skladu z zahtevami standarda EN 1504-7. 

POGODBENA KLAVZULA

Videz  beli prah
Prostorninska masa 1290 kg/m3 UEAtc
Velikost zrn 0–1 mm EN 12192-1
Shranjevanje  ≈ 12 mesecev od datuma proizvodnje, v izvirni in neodprti embalaži; ni odporen proti vlagi
Pakiranje vreče 5 kg
Voda zmesi ≈ 1,1 ℓ/1 vreča 5 kg
Viskoznost zmesi  ≈ 17500 mPa · s (vreteno 4 RPM 4) metoda Brookfield
Prostorninska masa zmesi ≈ 1920 kg/m3

pH zmesi ≥ 12,5
Uporabnost mešanice (pot life) ≥ 1 h
Časovni interval za nanos sanacijske malte 6–24 h
Temperature nanosa od +5 °C do +35 °C
Debelina nanosa 1,5–2 mm
Izdatnost ≈ 150 g/m (armaturna palica Ø 10 in debelina 1,5 mm malte Kerabuild Eco Steel P)

Vrednosti pri temperaturi +21 °C, rel. zrač. vlagi 60 % in brez prezračevanja. Ob posebnih razmerah na gradbišču se lahko spreminjajo.

TEHNIČNI PODATKI V SKLADU S KERAKOLLOVIM STANDARDOM KAKOVOSTI

VISOKA TEHNOLOGIJA

ZMOGLJIVOST

Preizkušena lastnost
Preskusna 

metoda
Zahteve

EN 1504-7 
Zmogljivost

Kerabuild Eco Steel P

Zaščita pred korozijo EN 15183 brez korozije presega specifiko

Strižna sprijemna trdnost EN 15184 ≥ 80 % vrednosti armature presega specifiko


