
• Szabványossági tanúsítvány ivóvízzel történõ érintkezésre (szürke)

• Különösen kopásálló

• Ellenáll a főbb környezeti hatásoknak

• Súlyos kémiai támadással szembeni különleges ellenállás

A TERMÉK ELŐNYEI

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

KÖRNYEZETVÉDELMI MEGJEGYZÉS
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ÉPÍTŐIPARI TERMÉKCSALÁD / Vasbeton és kőműves munkák javítása és szerkezeti megerősítése

Ozmotikus hatású öko-kompatibilis ásványi burkolat beton szerkezetek garantáltan 
tartós védelmére és vízszigetelésére, ideális a GreenBuildinghez. Inert hulladékként 
újrahasznosítható.

A Kerabuild Eco Osmocem tixotropikus, egykomponensű bevonat, mely megfelel az EN 1504-2, 
bevonatolás [C] (réteget képző bevonóanyagok) teljesítmény előírásainak, ellenáll a pozitív és negatív 
víznyomásnak.

Kerabuild Eco Osmocem

EN 1504-2(C)

*  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

Felhasználható
A következők vízszigetelése:
- alapok, felvonó aknák
- föld alatti helyiségek és garázsok 
- támfalak negatív hidrosztatikus nyomás esetén is
- öntözőcsatornák, szennyvíz csatornák, tartályok
- vízgyűjtők (akár ivóvíz) és tározók (szürke)
- alagutak, szifonok és töltések
- hidak és viaduktok

Helyben öntött beton, előre gyártott beton, strukturális vakolatok.

Ne használjuk 
Teraszokon, nem strukturális aljzatokon, rugalmas hordozórétegeken, gipsz-, gipszkarton falakon vagy gipsz alapú kész vakolatokon.

KÖNNYŰ HASZNÁLHATÓSÁG

Kerabuild Eco Osmocem
 - Kategória: Szervetlen, ásványi alapú
 - Vasbeton és kőműves munkák javítása és szerkezeti megerősítése

 

AZ SGS TANÚSÍTÓ INTÉZET ÁLTAL IGAZOLT MÉRÉSI RENDSZER

GREENBUILDING RATING®
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A hordozórétegek előkészítése
Az aljzat tökéletesen érlelt, higrometriás zsugorodástól mentes, konzisztens, vagyis törmelékektől vagy könnyen eltávolítható részektől mentes és olajoktól, zsíroktól, festékektől 
megtisztított kell, hogy legyen. 
Ellenőrizzük, hogy a betonon ne legyenek zsaluleválasztó maradványok. A legmegfelelőbb tisztítási módszerek a homokfúvás, szemcsefúvás vagy nagy nyomású vízzel történő 
mosás. Kopott, hiányzó részek vagy kavicsfészkek esetén a hordozóréteget a GeoLite® termékcsalád ásványi alapú habarcsával megfelelően elő kell készíteni. 

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ
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Felhordás előtt az aljzatokat alaposan vizezzük be, de ügyeljünk arra, hogy ne legyen rajtuk pangó víz.
Támfalak és föld alatti helyiségek vízszigetelésénél a távtartó vasakat kb. 3 cm mélységben vágjuk el, és GeoLite® Gel szerves ásványi rendszerrel tömítsük a furatokat. 
A fal-födém vagy fal-fal találkozási vonalban mechanikus bontással egy fecskefarok alakú horony kialakítását követően a vízszintes és függőleges sarkokban GeoLite® ásványi 
alapú habarccsal alakítsunk ki holkert (homorú sarokkiképzés).

Előkészítés
A Kerabuild Eco Osmocem elkészítéséhez keverjünk össze 25 kg port és a csomagoláson feltüntetett mennyiségű vizet. Keverjük alacsony fordulatszámon fúróra szerelt keverőfejjel 
kb. 2 percig folyékony és egyenletes konzisztenciájú keverék eléréséig. Egy tiszta edénybe öntsük bele majdnem az egész megadott vízmennyiséget, és keverés közben fokozatosan 
adjuk hozzá a port a kívánt konzisztencia eléréséig. Hagyjuk a keveréket pihenni kb. 5 percig, hogy a mikrokomponensek teljesen hidratálódjanak, és használat előtt kb. 20 
másodpercig újra keverjük össze.

Dilatációs hézagok: monolit szerkezetek vízszigetelésénél, amennyiben vannak dilatációs hézagok, a Kerabuild® Eco Osmocem felhordása előtt a hordozórétegre ragasztott 
és az átlapolásokra hegesztett technológiai kapcsolóelemmel össze kell kötni a szemközti felületeket. Ha a hézag pozitív nyomásnak van kitéve, az alatta lévő szabadon mozgó 
ágyazatot öko-kompatibilis poliuretán tömítőanyaggal kell tömíteni. Ha a hézag ellentétes irányú nyomás alatt van, a hézag középső, rugalmas részére gyakorolt negatív nyomást 
a dilatációs elmozdulást lehetővé tevő ovális furatba helyezett dűbelek segítségével a betonhoz rögzített lemezprofillal ellentételezzük.

Felvitel
A Kerabuild Eco Osmocem az igényelt munkától függően merev rost ecsettel, glettvassal (egyszerű vízszigetelés vagy egyidejű aljzat kiegyenlítés) vagy szórással alkalmazható. A 
keverővízzel érjük el a kiválasztott alkalmazáshoz megfelelő konzisztenciát. Az első réteget annyira nedves aljzatra vigyük föl ami már nem vesz fel vizet, de ne álljon rajta a víz. 
A megkeményedést követően alkalmazzuk a második réteget (általában az időjárási körülményektől és az aljzat nedvszívásától függően 4-6 óra). Ne várjunk 24 óránál többet két 
egymást követő réteg között). Az előző réteghez képest keresztirányban folytassuk az alkalmazást. A Kerabuild Eco Osmocem rétegek felhordását maximális gondossággal kell 
végezni a felületek, különösen a fal/fal vagy fal/aljzat találkozásoknál a fecskefarok horonnyal kialakított holker teljes lefedésével.

Tisztítás
A szerszámok megtisztítása a Kerabuild Eco Osmocem maradványoktól vízzel történik a termék megkeményedése előtt.

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Vakolat alkalmazása Kerabuild Eco Osmocemmel vízállóvá tett falra: a vakolat vízszigetelő réteghez való megfelelő tapadásának elősegítésére a termék megkeményedését 
követően, az utolsó réteg alkalmazásától számított 24 órán belül készítsünk széles alapvakolót GeoLite®, Benesserebio® vagy Biocalce® Rinzaffo ásványi alapú habarccsal.
Föld alatti lakható helyiségek: a Kerabuild® Eco Osmocemmel végzett vízszigetelést és a GeoLite®, Benesserebio® vagy Biocalce® Rinzaffo ásványi alapú habarcs alapvakoló 
felvitelét követően a helyiségek lakhatóságának biztosítása érdekében hordjuk fel a Benesserebio® hőszigetelő és szárító biovakolatot vagy a Biocalce® Zoccolatura baktériumok 
és gombák szaporodását gátló természetes vakolatot.
Ivóvíz tározók: a Kerabuild® Eco Osmocem burkolat érlelését követően a tározót használat előtt többször mossuk ki meleg vízzel a cement alapú burkolat pH-jának csökkentésére.

EGYÉB ÚTMUTATÁSOK

Beton, vasbeton műtárgyak, a hordozóréteggel együttdolgozó szerkezeti/cement alapú vakolatfelületek vízszigetelése negatív vagy pozitív víznyomás esetén a Kerakoll SpA által 
gyártott, CE-jelölésű, GreenBuilding Rating® 1 besorolású, öko-kompatibilis, ozmotikus hatású, a betonszerkezeteket garantáltan tartós védő és vízszigetelő Kerabuild Eco Osmocem 
ásványi bevonattal, ami alkalmas az ivóvíz tárolására (szürke) és megfelel az MSZ EN 1504-2 szabvány teljesítményelőírásainak.

ÖSSZEGZÉS

Megjelenés  fehér vagy szürke por
Látszólagos térfogattömeg ≈ 1,28 kg/dm3 UEAtc
Természetes ásványi töltőanyag kristályos szilikát - karbonát
Szemcseméret eltérés 0 – 400 µm UNI 10111
Tárolás ≈ 12 hónapig az eredeti csomagolásban száraz helyen tárolva
Csomagolás 25 kg-os zsákok
Keverővíz ≈ 5 – 6 ℓ / 25 kg-os zsák
A keverék terülése ≈ 85% UNI 7044
A keverék fajsúlya ≈ 1,73 kg/dm3 UNI 7121
A keverék pH-ja ≥ 12
A keverék edényideje ≥ 1 óra
Alkalmazási hőmérséklet +5 °C-tól +35 °C-ig
Minimális vastagság ≥ 2 mm
Maximálisan létrehozható vastagság ≤ 6 mm
Maximális rétegvastagság rétegenként ≈ 3 mm
Várakozási idő:
- kitöltésnél  ≈ 14 nap
- alapvakolat alkalmazásához max 24 óra
Anyagszükséglet ≈ 1,5 kg/m2/mm

Adatfelvétel +21 °C hőmérsékleten, 60% relatív páratartalomnál és szellőzés nélkül. Az építési terület specifikus körülményeitől függően változhatnak.

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

ISO 9001
CERTIFIED
IT10/0327

ISO 14001
CERTIFIED

IT242729/UK

BS 18001
CERTIFIED

IT255412/UK

Az osztályozási adatok a GreenBuilding Rating® Manual 2011-re vonatkoznak. A jelen információk 2020 szeptemberében lettek frissítve (hiv. GBR Adatjelentés – 10.20); 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.
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- Szakemberek számára készült termék
- tartsuk be az esetleges jogszabályokat és helyi rendelkezéseket
- +5 °C és +35 °C hőmérséklet között dolgozzunk
- ellenőrizzük, hogy a felület ne legyen fagyott
- védjük a felületeket az erős naptól és a széltől
- ügyeljünk az érlelésre, az érlelés alatt nedvesítve a terméket
-  a felületeken lévő hézagokat rugalmas termékekkel impregnálni kell a szigetelés biztosításához
- 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 a +39 0536.811.516 számon - globalservice@kerakoll.com

FIGYELMEZTETÉSEK

HIGH-TECH
Ellenállóképesség pozitív víznyomás esetén:
- rétegvastagság 2 mm > 3 bar  DIN 1048
- rétegvastagság 6 mm > 7 bar DIN 1048
Emberi fogyasztásra szánt víz tárolása Megfelel (szürke) EN 14944-1
Gyűjtés, kezelés, szállítás és elosztás  
emberi fogyasztásra szánt víz  Megfelel (szürke) Olasz Miniszteri Rendelet 174-06/04/2004
Nyomószilárdság 28 nap elteltével > 25 N/mm2 EN 196/1
Kopásállóság 28 nap elteltével < 3 g, köszörű H-22, súly 500 g, ciklusok száma 200 ASTM D 4060
Szulfátokkal szembeni ellenállás Nulla behatolás (szulfátion) UNI 8019
Kloridokkal szembeni ellenállás Nulla behatolás (kloridion) UNI 7928
Betonszerkezetek védelme és javítása az MSZ EN 1504-2 (C) szerint 
Páraáteresztés I osztály: SD < 5 m EN ISO 7783-2
Kapilláris nedvszívás és víz általi átjárhatóság w < 0,1 kg∙m-2∙h-0,5 EN 1062-3
Tapadóerő > 3 N/mm2  EN 1542
Olvasztó sós fagyasztó-olvasztó ciklusok > 0,8 MPa  EN 13687-1
Súlyos kémiai támadással szembeni ellenállás:
- Benzin (1) II. Osztály (28 nap) EN 13529
- Repülőgép-üzemanyag (2) II. Osztály (28 nap) EN 13529
- Dízel üzemanyag, fel nem használt motorolaj, fűtőolaj (3) II. Osztály (28 nap) EN 13529
- Benzol, nyersolaj (4) II. Osztály (28 nap) EN 13529
- Glikol-éterek (oldószerek festékekhez és mosószerekhez) (5) II. Osztály (28 nap) EN 13529
- Halogénezett szénhidrogének (6) II. Osztály (28 nap) EN 13529
- Alifás aldehidek (8) (8) II. Osztály (28 nap) EN 13529
- 20% nátrium-hidroxid (nátronlúg) (11) II. Osztály (28 nap) EN 13529
- Nátrium-klorid 20% (12) I. Osztály (3 nap) EN 13529
- Gyűrűs és nem gyűrűs éterek (15) II. Osztály (28 nap) EN 13529
Megfelelőség 1. (PI), 2. (MC), 6. (RC) és 8. (IR) alapelv EN 1504-2

TELJESÍTMÉNY


