
• Ideaal voor renovatieprojecten

• Geschikt voor vloeren en wanden

• Zorgt voor snelle verwijdering van lakken en verven

PRODUCTVOORDELEN

PRODUCTLIJN LEGGEN / Voorbereiding van de ondergrond
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NTRIBUTES TO

P O I N T S

Gel van oplosmiddelen voor het verwijderen van organische resten vóór het 
leggen van nieuwe bedekkingen.

Keragel ontwikkelt een plaatselijke reactie voor de verwijdering van lak, 
muurverf, bitumineuze reactieve en dispersielijm, en garandeert het herstel 
van de oorspronkelijke omstandigheden van de ondergronden vóór het leggen.

Keragel

Gebruiksdoeleinden
Verwijderen van bitumineuze, reactieve 2-componenten lijm, in dispersie of oplossing. Verwijdert synthetische lak, koude glasverf en 
muurverf.

Producten die verwijderd kunnen worden:
- Minerale Organische Lijmen
- organische minerale voegmiddelen en afdichtingskit
- organische lak en glasverf
- 2-componenten epoxy- en polyurethaanlijm
- 2-componenten epoxy voegmiddelen
- Polyurethaan afdichtingskit
- lijm op harsbasis in waterdispersie of oplosmiddelbasis
- bitumineuze lijm
- synthetische lak, muurverf, koude glasverf

Voor binnen en buiten op absorberende en niet-absorberende ondergronden.

Niet gebruiken
Voor het reinigen van cementresten of kalk van olieachtige oppervlakken, vervuild door vet of aardolieproducten, materialen die niet 
bestand zijn tegen oplosmiddelen, rubber, PVC, gelakt hout.

TOEPASSINGSGEBIEDEN

Voorbereiding van de ondergrond
De ondergrond moet vrij zijn van stof, broze en inconsistente deeltjes. Delen lak, lijm of verf die niet goed vastzitten machinaal verwijderen. 
Eventuele cementresten of vet die niet met Keragel verwijderd kunnen worden met speciale verdunners, zuren of basen verwijderen.

Voorbereiding
Keragel is klaar voor gebruik en mag op geen enkele manier verdund worden met water, andere vloeistoffen of oplosmiddelen. Voor 
gebruik Keragel met een metalen spaan opnieuw in de verpakking doorroeren om een egaal mengsel te verkrijgen en het oplosmiddel 
dat eventueel aan het oppervlak is gebleven er weer goed door heen roeren. Alle oppervlakken die niet bestand zijn tegen oplosmiddelen 
moeten beschermd worden, er moeten rubberen handschoenen, een masker ter bescherming van de luchtwegen en een professionele 
bril gedragen worden. Tijdens en na het gebruik de ruimtes altijd goed laten luchten en niet roken.

GEBRUIKSAANWIJZING

HET MEETSYSTEEM IS GECERTIFICEERD DOOR DE CERTIFICERINGSINSTANTIE SGS

GREENBUILDING RATING®

n u l
rating

Dit product heeft geen van de door 
GreenBuilding Rating® bepaalde 
kenmerken en moet dus voorzichtig 
gebruikt worden.
Kerakoll zet zich in voor de verbetering 
van de Rating van de materialen en 
producten Rating zero.



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

De gegevens met betrekking tot de Rating verwijzen naar de GreenBuilding Rating® Manual 2013. Deze informatie is bijgewerkt tot November 2019 (ref. GBR Data Report - 12.19) en kan in de loop van de tijd worden aangevuld en/of gewijzigd 
door KERAKOLL SpA; eventuele veranderingen vindt u op de site www.kerakoll.com. KERAKOLL S.p.A. is daarom alleen verantwoordelijk voor de geldigheid, actualiteit en update van de informatie als deze direct van de site is genomen. Het 
technische infoblad is opgesteld op basis 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.

ISO 9001
CERTIFIED
IT10/0327

ISO 14001
CERTIFIED
18586-E

ISO 45001
CERTIFIED
18586-I
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Toepassing
Keragel moet met een metalen spaan gelijkmatig aangebracht worden waarbij de materialen die verwijderd moeten worden volledig 
bedekt moeten worden. In binnenruimtes wordt geadviseerd om geen grote hoeveelheden gel aan te brengen, om grote concentraties 
van oplosmiddel in de lucht te voorkomen; het werk daarom meerdere keren uitvoeren. De tijd voor het loskomen om het vervolgens 
makkelijk machinaal te kunnen verwijderen, kan aanzienlijk verschillen, afhankelijk van de eigenschappen van elk materiaal; na elke 
≈ 10-15 minuten proberen of het loskomt. Bij zeer taaie lijmen moet dit nogmaals gedaan worden op delen die nog niet losgekomen zijn. 
Na het verwijderen moet de ondergrond met warm water en bijtende soda schoongemaakt worden en daarna goed afgespoeld worden.

Reinigen
De resten Keragel met water van het gereedschap af wassen voordat het product uithardt.

GEBRUIKSAANWIJZING

Keragel mag niet rechtstreeks op absorberende ondergronden aangebracht worden zoals pleisters en cementdekvloeren, op gipsbasis, 
parket of spaanplaat. In dat geval moet de door de gel gevormde verdikking machinaal verwijderd worden. Keragel bevat stoffen die de 
hechting van geen enkele andere lijm toelaten.

OVERIGE AANWIJZINGEN

Het verwijderen van organische of bitumineuze lijmresten, lak, verf en koude glasverf wordt uitgevoerd met 1-component gel op 
oplosmiddelbasis, zoals Keragel van Kerakoll Spa. Gelijkmatig aanbrengen op het te behandelen oppervlak, machinaal verwijderen en 
met veel water afspoelen, voor een gemiddeld verbruik van ≈ 0,2-0,3 kg/m2.

BESTEKTEKST

- Product voor professioneel gebruik
- normen en wetten van het land van gebruik naleven
- de verpakkingen voorzichtig openmaken
- Keragel is licht ontvlambaar, uit de buurt van warmtebronnen, open vuur en vonken houden en niet roken
- alle productresten verwijderen alvorens opnieuw te verlijmen
- niet gebruiken om cementresten, kalk, olie en vet te verwijderen
- Keragel niet overgieten in niet-geëtiketteerde houders
- niet op materialen gebruiken die aangetast kunnen worden door de oplosmiddelen die erin zitten
- indien nodig het veiligheidsblad aanvragen
- voor overige zaken kunt u contact opnemen met Kerakoll Worldwide Global Service +39 0536.811.516 - globalservice@kerakoll.com

WAARSCHUWINGEN

Uiterlijk  geleiachtige pasta
Soortelijk gewicht ≈ 0,94 kg/dm3

Houdbaarheid ≈ 12 maanden in de originele verpakking
Waarschuwingen rechtstreeks zonlicht en warmtebronnen vermijden
 Opslaan bij temperaturen < +30 °C
Verpakking emmers 5 kg
Viscositeit ≈ 40.000 – 50.000 mPa · s
Max. aanbrengtemperatuur van +5 °C tot +35 °C
Reakties:
- op water of solvent basis lijmen ≈ 15-30 min. (volgens de lijmdikte)
- op 2-Component reactieve lijmen ≈ 30-90 min. (volgens de lijmdikte)
Verbruik ≈ 0,2-0,3 kg/m2

Gegevens gemeten bij een temperatuur van +23 °C, R.V. van 50% en zonder ventilatie. Deze waarden kunnen variëren afhankelijk van de specifieke omstandigheden van de 
werklocatie: temperatuur, wind en absorptiegraad van de ondergrond.

TECHNISCHE GEGEVENS VOLGENS DE KWALITEITSNORM VAN KERAKOLL


