
AZ SGS TANÚSÍTÓ INTÉZET ÁLTAL IGAZOLT MÉRÉSI RENDSZER

ÉPÍTŐIPARI TERMÉKCSALÁD / Védelem és dekorálás

Ke
ra

ko
ve

r A
cri

lsi
los

sa
nic

o C
od

e: 
K7

48
 20

20
/0

1 -
 H

U

Vízlepergető védő alapozószer magas diffúziós képességgel.

Kerakover Acrilsilossanico oldószeres gyanta alapú felületkezelő, hatását mind természetes- mind 
műkövön kifejti, megtartva az anyag légáteresztőképességét. Különösen ajánlott EN 1504-2 szabványnak 
megfelelő betonokhoz.

Kerakover Acrilsilossanico

Felhasználható
Védő-alapozó impregnálószer porózus és kevéssé tömör felületekre az alábbi típusú függőleges elemeken:
- látható betonelemek
- cement vakolatok
- látható nedvszívó kövek, téglák

Kül- és beltérben.

Ne használjuk
Gipsz falakra, vízszintes felületekre vagy víznyomás esetén.

KÖNNYŰ HASZNÁLHATÓSÁG

A hordozórétegek előkészítése
A termék felhordása előtt ellenőrizni kell a kezelendő felület folyamatosságát (távolítsuk el a repedéseket, hézagokat, szétvált elemeket).
A megvédendő felületeknek szilárdnak és épnek kell lenniük, nehogy az esetleges leválások miatt egyes részek védőréteg nélkül maradjanak. A kezelendő felületnek oldószerek, 
tisztítószerek nyomaitól, szerves lerakódásoktól, illetve sóvirágzástól mentesnek kell lennie.
Penész jelenléte esetén előzetesen Kerakover Activ termékkel végezzünk helyreállító kezelést. A tisztítást magas nyomású mosóval kell elvégezni a hordozóréteg állagától 
függően. A felület megtisztítása után fontos, hogy megvárjuk, amíg az tökéletesen száraz nem lesz, és csak utána alkalmazzuk a Kerakover Acrilsilossanico terméket.
Védjünk meg minden olyan felületet, amelyet károsodás érhet.

Előkészítés
A Kerakover Acrilsilossanico használatra kész, nem kell hígítani sem oldószerrel, sem vízzel.

Felvitel
A terméket kizárólag nedvszívó felületekre hordjuk fel, amelyek nincsenek kitéve a nap, a fagy és a szél hatásának. A Kerakover Acrilsilossanico felvitelét mind ecsettel, mind szórva 
is végezhetjük, ahol kis nyomáson permetezünk a felülettől kb. 15 cm-re. Függőleges felületen ajánlatos lentről felfelé végezni a felhordást friss a frissre technikával, amennyit 
csak felvesz. Az impregnált felületeket legalább 3-4 napig óvjuk az esőtől. A kiváló tartósság eléréséhez és a leválások elkerülésére érdemes arra törekedni, hogy a szer a lehető 
legmélyebbre beszívódjék.

Tisztítás
A szerszámokat a Kerakover Acrilsilossanico maradékaitól közvetlen használat után Keradecor Solmix Universal termékkel tisztítsuk meg.

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

• Víztaszító és szilárdító hatású

• Gyors beszívódó képességű

• Könnyen felhordható ecsettel, hengerrel és szórással

• Bel- és kültérben

GREENBUILDING RATING® A TERMÉK ELŐNYEI

*  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).
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A GreenBuilding Rating® szerinti egyetlen 
jellemzővel sem rendelkező termék, ezért óvatosan 
kell használni.
A Kerakoll® vállalja az Rating zero anyagok és 
termékek Eco besorolásának javítását.


