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ÉPÍTŐIPARI TeRmÉkcsAlád / Védő és vízszigetelő termékek betonszerkezetek helyreállításához

Öko-kompatibilis vízszigetelő habarcs, ultra gyors kötés és szilárdulás, ideális a 
GreenBuildingnél. Inert hulladékként újrahasznosítható.

A Kerabuild® Eco Ultracem különleges habarcs alapokon, felvonó aknákban, garázsokban, föld alatti helyiségekben, 
támfalaknál, medencékben, öntözőcsatornákban, szennyvíz csatornákban, tartályokban, ivóvíz gyűjtőkben és 
tározókban, alagutakban és hidaknál létrejövő pontszerű vagy kiterjedt vízszivárgások haladéktalan megállítására.

kerabuild® eco Ultracem

A TeRmÉk elŐnyeI

•	 Negatív víznyomású szivárgások haladéktalan megállítása magas kezdeti 
mechanikai ellenállást biztosítva

•	 Nagynyomású vízzel biztosított folyamatos érintkezés

•	 Kiváló plasztikus állag egyszerű kézi keveréssel

kÖRnyeZeTVÉdelmI meGJeGyZÉs

 - Ásványi alapú inert hulladékként újrahasznosítható, így nem merülnek föl 
megsemmisítési költségek és környezeti terhelés

GReenBUIldInG RATInG®
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kerabuild® eco Ultracem
 - Kategória: Szervetlen, ásványi alapú
 - Osztály: Védő és vízszigetelő termékek betonhoz
 - Rating: Eco 1
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A használat célja
A következők blokkolása:
-  pontszerű vagy kiterjedt vízszivárgás alapokon, 
- felvonó aknákban, 
- föld alatti garázsokban és helyiségekben, 
- támfalaknál, 
- medencékben, 
- öntözőcsatornákban, 
- szennyvíz csatornákban, 
- tartályokban, 
- ivóvíz gyűjtőkben és tározókban, 
- alagutakban és hidaknál negatív hidrosztatikus nyomás esetén

Alkalmas betonhoz.

ne használjuk 
Gipszfalakon, vakolatokon és rugalmas hordozórétegeken.

AlkAlmAZásI TeRüleTek



A hordozórétegek előkészítése
Az aljzat tökéletesen érett, higrometriás zsugorodástól mentes, konzisztens, vagyis törmelékektől vagy könnyen eltávolítható részektől mentes és tiszta kell, hogy legyen. A 
legmegfelelőbb tisztítási módszerek a homokfúvás vagy a nagy nyomású vízzel történő mosás. Koncentrált vízszivárgás esetén készítsünk egy legalább 6-7 cm mély és megfelelő 
szélességű fecskefarok alakú furatot. Közvetlenül blokkoljuk a vízszivárgást. A hordozóréteg vizes átázása miatti kiterjedt szivárgás esetén készítsen egy lefolyó pontban összefolyó 
vízelvezető csatorna hálózatot. Kerabuild® Eco Ultracemmel rögzítse a kifúrt csövekből vagy félcsövekből álló csatornákat. Hagyja ezeket a csatornákat legalább 15 napig ebben a 
pozícióban, miután a vízszigetelést elvégezte a Kerabuild® Eco osmocem ozmotikus hatású öko-kompatibilis ásványi alapú szigeteléssel.

előkészítés
A Kerabuild® Eco Ultracem elkészítéséhez 5 kg port és kb. 1,5 liter vizet kell összekeverni. Gumikesztyűs kézzel gyorsan keverjük össze a felhasználni tervezett mennyiséget 
plasztikus konzisztenciájú keverék eléréséig. A tájékoztató jellegű keverési idő kb. 20 másodperc. A keveréket melegedésének kezdetekor azonnal fel kell használni.

Felvitel
Alkalmazzuk a plasztikus konzisztenciájú keveréket kézzel az üregbe nyomva és felületét körkörösen simítva a teljes megkeményedésig. Csak az egy alkalmazáshoz szükséges 
mennyiséget keverjük be. Használjunk gumi védőkesztyűt. +5 °C-nál magasabb hőmérsékleten használjuk. Ne adjunk hozzá kötőanyagokat, inert hulladékokat, adalékokat.

Tisztítás
Használjunk műanyag edényeket és glettvasakat. A megkeményedett Kerabuild® Eco Ultracem maradványok az edényekről és szerszámokról rugalmas deformációs leválasztással 
távolíthatók el.

HAsZnálATI úTmUTATó
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sarokban (fal-padló vagy fal-fal) a vízszivárgást megállíthatjuk a két felület találkozásánál Kerabuild® Eco Ultracemmel teljes hosszúsában kialakított holker segítségével.
Vízblokkoló beavatkozások: a víz blokkolását a kialakított furat belsejéből hajtsuk végre a fal vonalánál legalább 1 cm-rel mélyebb feltöltési magasságban. A furat tetejét (min. 
1 cm vastagságban)  Kerabuild® Eco ásványi alapú habarccsal vagy Kerabuild® Eco Epobond szerves ásványi rendszerrel tömítsük ki.

eGyÉB úTmUTATások

Ellennyomású vízszivárgás blokkolása beton, vasbeton termékeken, a hordozórétegre rögzített cement alapú vakolat felületeken a Kerakoll S.p.A. öko-kompatibilis azonnal kötő és ultra 
gyors keményedésű GreenBuilding Rating Eco 1 Kerabuild® Eco Ultracem típusú vízszigetelő habarcsával, 40 mm minimális rétegvastagsággal, kiadóssága ≈ 1,6 kg/dm3.

ÖssZeGZÉs

megjelenés  előkevert
látszólagos térfogattömeg ≈ 1,04 kg/dm3 UEAtc
Inert természetes ásványi anyag kristályos szilikát - karbonát
Szemcseméret eltérés ≈ 0 - 250 µm UNI 10111
Tárolás ≈ 6 hónap eredeti csomagolásban száraz helyen
Csomagolás 5 kg-os zsákok
Keverővíz mennyisége ≈ 1,5 l / 1 5 kg-os zsák
A keverék fajsúlya ≈ 2,06 kg/dm3 UNI 7121
A keverék pH-ja ≥ 12
Bedolgozhatósági idő ≈ 40 s
Kötés végének ideje ≈ 60 s EN 196/3
Alkalmazási hőmérséklet +5 °C és +30 °C között
minimális feltöltési rétegvastagság ≥ 4 cm
Anyagszükséglet ≈ 1,6 kg/dm3

+23 °C hőmérsékleten, 50% relatív páratartalomnál és szellőzés nélkül.

A keRAkoll mInŐsÉGI sZABVányA sZeRInTI AdATok



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

Az Eco és Bio osztályozási adatok a GreenBuilding rating manual 2011-re vonatkoznak. A jelen információk 2011 októberében lettek frissítve (hiv. GBr Adatjelentés – 11.11); megjegyzés: a KErAKoll SpA a jövőben kiegészítheti és/vagy módosíthatja azokat; az esetleges frissítéseket a www.kerakoll.
com honlapon lehet megtekinteni. A KErAKoll SpA ezért csak a közvetlenül a saját honlapján megjelenő információk valódiságáért, aktualitásáért és frissítéséért felel. A műszaki adatlap a legjobb műszaki és alkalmazási ismereteink alapján készült. mivel nincs közvetlen befolyásunk az építési terület 
körülményeire és a munkák kivitelezésére, ezek csak általános iránymutatásokat képviselnek, és semmilyen kötelezettséget nem jelentenek Társaságunk számára. Ezért előzetes próba végzést javasolunk annak ellenőrzésére, hogy a termék megfelel-e a tervezett alkalmazáshoz.

- szakemberek számára készült termék
- tartsuk be az esetleges jogszabályokat és nemzeti rendelkezéseket
- +5 °C és +30 °C hőmérséklet között dolgozzunk
- viseljen védőkesztyűt a termék használata során
- ellenőrizzük, hogy a felület ne legyen fagyott
- védjük a felületeket az erős napsütéstől és széltől
- ne adjunk a keverékhez kötőanyagokat vagy más adalékokat
- ne használjuk gipszen, fémen vagy fán
- ne alkalmazzuk szennyezett vagy laza, málló felületen
- szükség esetén kérje el a biztonsági adatlapot
- a jelen leírásban nem szereplő kérdés esetén vegyük fel a kapcsolatot a Kerakoll Worldwide Global Service-szel - globalservice@kerakoll.com

FIGyelmeZTeTÉsek
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HIGH-TecH
Pozitív és negatív víznyomással szembeni ellenálló képesség ≥ 7 bar (rétegvastagság 4 cm) dIN 1048
Tapadási kötés ≥ 1,6 mPa EN 1542
Nyomószilárdság:
- 10 perc elteltével ≥ 10 mPa EN 12190
- 24 óra után ≥ 20 mPa EN 12190
- 28 nap elteltével ≥ 25 mPa EN 12190

Adatfelvétel 23 °C hőmérsékleten, 50% relatív páratartalomnál és szellőzés nélkül. Az építési terület specifikus körülményeitől függően változhatnak.

TelJesÍTmÉny


