
Gebruiksdoeleinden
Waterdicht maken met bitumineuze emulsie in pasta van:
- beton, pleister op cementbasis, metselwerk

Verlijming met bitumineuze emulsie in pasta van:
- isolatiepanelen, afwateringspanelen

Geschikt voor funderingen, muren tegen de grond, dakdekplaten, daklijsten.

Niet gebruiken
Op oppervlakken onderhevig aan negatieve druk van water en damp.

TOEPASSINGSGEBIEDEN

Voorbereiding van de ondergrond 
De ondergrond moet vlak en droog zijn, vrij van stof, olie en vet, vrij van optrekkend vocht en zonder broze of niet perfect verankerde 
delen. Eventuele oneffenheden worden eerst vereffend met geschikte egaliseermiddelen. Voor het leggen/zetten op gips of anhydriet 
is het niet nodig primer aan te brengen; echter wel controleren of de ondergrond perfect droog is, in één enkele laag is aangebracht en 
geen fijne egalisaties heeft, die mogelijk niet goed verankeren en dus niet geschikt zijn voor het leggen/zetten.

Voorbereiding
Kerabuild Eco Idropren is klaar voor gebruik. Het eventuele oppervlaktewater aanwezig in de verpakkingen moet opnieuw geëmulsioneerd 
worden met behulp van een mechanisch roersysteem aan een laag toerental. Het is ook mogelijk om nog water toe te voegen om de 
vloeibaarheid van Kerabuild Eco Idropren te regelen. Het ongebruikte product kan bewaard worden door de verpakking hermetisch af 
te sluiten met het originele deksel.

Aanbrengen
Waterdicht maken: Kerabuild Eco Idropren moet koud aangebracht worden met behulp van een kwast, een borstel, een lijmkam of 
een spuitmachine (na verdunning met water). Voor een correcte toepassing moet een grondlaag Kerabuild Eco Idropren aangebracht 
worden met water in een percentage van 20-40% in functie van de absorptie van de ondergrond. Breng de eerste laag zuiver product 
aan, en breng de tweede laag aan wanneer de eerste is uitgehard. Om een constante dikte, elasticiteit en waterdichtheid van het 
product te garanderen, moet een eerste laag aangebracht worden met een getande lijmkam van 4 mm, en moet na de uitharding de 
tweede laag aangebracht worden met behulp van een spaan om het oppervlak glad te maken en op te vullen. Indien noodzakelijk kan 
een wapening van glasvezel of vilt van non-woven weefsel voorzien worden, in een laag Kerabuild Eco Idropren. 
Lijmen: bereid de ondergrond zodanig voor dat deze perfect vlak is, en breng een grondlaag aan met Kerabuild Eco Idropren dat 20-40% 
is verdund met water. De kleefmortel zal als volgt voorbereid worden: 4 delen Kerabuild Eco Idropren, 1 deel Portlandcement, water 
(voldoende). Strijk de kleefmortel met behulp van een getande lijmkam uit op de ondergrond, en egaliseer de achterzijde van het paneel 
om een optimale hechting te garanderen.

GEBRUIKSAANWIJZING

PRODUCTLIJN BOUW / Beschermmiddelen en vochtschermen voor reparatie van beton
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NTRIBUTES TO

P O I N T S

Eco-vriendelijk afdichtingsmiddel, geschikt voor het waterdicht maken bij 
positieve druk, ideaal voor GreenBuilding. Bitumineus middel op waterbasis, 
oplosmiddelvrij, milieuvriendelijk en veilig voor de gezondheid van de 
gebruikers.

Kerabuild Eco Idropren is een vochtscherm met bitumineuze emulsie voor 
funderingen, muren tegen de grond, dakdekplaten, daklijsten.

Kerabuild Eco Idropren

• Uitstekende verwerkbaarheid

• Stabiel bij lage en hoge temperaturen

• Waterdicht

HET MEETSYSTEEM IS GECERTIFICEERD DOOR DE CERTIFICERINGSINSTANTIE SGS
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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
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Breng Kerabuild Eco Idropren niet aan als het gaat regenen.

OVERIGE AANWIJZINGEN

Het waterdicht maken met positieve druk van beton en metselwerk met behulp van een eco-vriendelijk vochtscherm met bitumineuze 
emulsie, GreenBuilding Rating® Eco 4, type Kerabuild Eco Idropren van Kerakoll SpA. De ondergrond moet compact, schoon en droog 
zijn. Realisatie in 3 lagen Kerabuild Eco Idropren met behulp van een kwast, een borstel of een lijmkam, met voorziening van een 
wapening van vilt TNT of glasvezel met een verbruik van ≈ 1-5 kg/m2 per product per laag.

BESTEKTEKST

- Product voor professioneel gebruik
- normen en wetten van het land van gebruik naleven
- gebruiken bij temperaturen tussen +5 °C en +35 °C
-  Kerabuild Eco Idropren is een product in waterdispersie: de opslag- en transporttemperatuur mag daarom niet lager zijn dan +5°C
- De volgende lagen aanbrengen als de vorige laag goed droog is
- gebruik geen bevroren ondergronden
- controleer dat geen sporen ontkistingsmiddelen aanwezig zijn op de ondergrond
- 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

HIGH-TECH
Waterdichtheid (dikte 3 mm):
- 1 bar ≈ 0,1% - penetratie 0 mm DIN 1048
- 3 bar ≈ 0,18% - penetratie 20 mm DIN 1048
- 5 bar ≈ 1,53% - penetratie 62 mm DIN 1048
Hechting op beton ≥ 0,5 N/mm2

Weerstand tegen weersinvloeden uitstekend
Weerstand tegen verdunde zuren uitstekend
Weerstand tegen verdunde alkaliën uitstekend

PRESTATIES

Aspekt  zwarte pasta
Soortelijk gewicht ≈ 1,05 kg/dm3

Chemische aard van het bindmiddel waterdispersie van bitumen
Houdbaarheid ≈ 12 maanden in de originele verpakking
Waarschuwingen Niet vorstbestendig; vermijd rechtstreeks zonlicht en warmtebronnen
Verpakking emmers van 20 / 10 / 5 kg
Viscositeit ≈ 120000 / 190000 mPa · s, rotor 94 TPM 5 Brookfield-methode
pH ≈ 8
Droog extract ≈ 60%
Gebruiken bij temperaturen van +5 °C tot +35 °C
Realiseerbare dikte per laag ≈ 1-5 mm
Wachttijd tussen de 1e en de 2e laag ≈ 12 uur
Ingebruikname ≈ 24 uur
Rendement per laag ≈ 1-5 kg/m2

Gegevens gemeten bij een temperatuur van +23 °C, 50% R.V. en zonder ventilatie. Deze waardes kunnen variëren afhankelijk van de specifieke omstandigheden van de 
bouwplaats.

TECHNISCHE GEGEVENS VOLGENS DE KERAKOLL KWALITEITSNORM

Reinigen
De gereedschappen moeten schoongemaakt worden met water op het verse product; zodra Kerabuild Eco Idropren is uitgehard, moet 
gereinigd worden met oplosmiddelen.

GEBRUIKSAANWIJZING


