
• För inomhusbruk

• Typgodkänt för användning på fartyg

• Färdig att använda

• Flytande röd vätska som är lätt identifierbar

• Används även vid låga temperaturer

• Hög smidighet för homogen, snabb och säker applicering 
med roller

• Idealisk för restaurering

• Används för underlag behandlade med harts
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PRODUKTSORTIMENT FÖR PLATTSÄTTNING & GOLVLÄGGNING / Preparering av underlag

Certifierat, miljövänligt vidhäftningsförbättrande medel, vattenbaserat, för 
kompakta sugande och icke sugande underlag, idealiskt för GreenBuilding. 
enkomponent, fritt från lösningsmedel, med mycket lågt utsläpp av flyktiga 
organiska ämnen. Skonsam för miljön och operatörernas hälsa.

Keragrip Eco har lång överappliceringstid och garanterar lätt och säker 
applicering av mineraliska avjämningsmassor och självutjämnande mineraliska 
avjämningsmassor med hög vidhäftning även vid överlappning.

Keragrip Eco

PLUS-PRODUKT

 - Vattenbaserad, minskar risken för farlig och förorenande 
belastning på miljön under lagring och transport

 - Garanterar säkrare användning på byggarbetsplatsen

MILJÖVÄNLIG

Avsedd användning
Beredning av släta och kompakta, sugande och icke sugande underlag innan spackel, avjämningsmassor, självutjämnande 
avjämningsmassor och flytande bruk appliceras, för att förbättra vidhäftningen vid underlaget.

Kan användas tillsammans med:
- mineraliska flytande bruk och flytande bruk
- mineraliska fästmassor och cementbaserade fästmassor
- spackel, avjämningsmassor och självutjämnande mineraliska avjämningsmassor med normal, snabb och extra snabb bindning

Underlag:
- golv av keramik, marmorkrossplattor, natursten
- betonggolv som har glättats med betongslipmaskin
- kompakt och slät cementbaserad överbetong
- förtillverkade betongelement och betong gjuten på plats
- brädgolv
- parkett
- metall på styva underlag
- golv med rester av hartsbaserat lim
- golv av epoxiharts
- lacker
- ytbeläggningar av hård PVC

Användningsområde Direktiv CE MED
Vidhäftningsförbättrare för cementbaserade underlag.
Massa per yta 140 ± 5% (g/m²)
För beläggning på däck. Produkten kan appliceras på alla metallunderlag med en tjocklek av mer än 2,25 mm.

Bör ej användas
På underlag med hög flexibilitet och med risk för kraftiga dimensionella rörelser; på våta underlag eller underlag som är utsatta för 
stigande fukt, för ny applicering av bruk och puts med halvtorr konsistens och grov kornstorlek.

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN

Keragrip Eco
 - Kategori: Organiska flytande
 - Preparering av underlag
 - Rating: Eco 5

GREENBUILDING RATING®

MÄTNINGSSYSTEM SOM GODKÄNTS AV CERTIFIERINGSORGANET SGS
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*  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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Förberedelse av underlagen
I allmänhet ska underlagen vara rena från damm, olja och fett, fria från stigande fukt, utan lösa och ömtåliga delar eller delar som 
inte sitter fast ordentligt, som rester av cement, kalk, lacker och fästmassor som helt ska avlägsnas. Det är viktigt att helt avlägsna 
ytbehandlingen på vissa typer av material, såsom vax för plastgolv, marmorkrossplattor och parkett, släppmedel för betong och 
plåtoljor måste fullständigt avlägsnas. Lack, färg och fästmassor som lätt kan tas bort måste avlägsnas mekaniskt, så att endast det 
som sitter ordentligt fast i underlaget återstår. Underlaget måste vara stabilt, ej deformerbart och utan sprickor och redan ha fullbordat 
den hygrometriska härdkrympningen. Sugande underlag måste vara kompakta och släta så att Keragrip Eco kan bilda en tunn film vid 
appliceringen. Underlaget ska vara helt torrt och korrekt härdat, men även fritt från fukt som härrör från senare genomfuktning som skett 
oförutsett. I tveksamma fall ska mätning av restfukthalten göras med karbidhygrometer.

Förberedelser
Icke sugande underlag: skaka dunken före användningen, så att viskositeten blir optimal under appliceringen. Keragrip Eco är klart att 
använda omedelbart.
Kompakta sugande underlag: späd Keragrip Eco med rent vatten i förhållandet 1:0,5 till 1:1 beroende på hur sugande underlaget är. Häll 
upp den mängd vatten som behövs för utspädningen i en öppen behållare och tillsätt Keragrip Eco i det angivna förhållandet. Rör om 
snabbt före användning.

Applicering
Icke sugande underlag: häll Keragrip Eco på underlaget direkt ur dunken. Applicera en tunn och likformig film. Använd helst en 
svamproller fin/medium eller syntetfiberroller med kort borst och arbeta hela tiden i samma riktning. Upprepa sen arbetsmomentet på 
samma yta men utför appliceringen i motsatt riktning. Fortsätt på detta sätt tills hela underlaget är täckt. Den tydliga färgnyansen på 
Keragrip Eco gör det möjligt att genast bedöma om appliceringen är slutförd och likformig.
Kompakta sugande underlag: med utspädd Keragrip Eco i en öppen behållare kan du doppa rollern eller penseln direkt i denna. Om du 
häller Keragrip Eco direkt på ett sugande underlag undviker du på så sätt att produkten delvis absorberas innan du hinner jämna ut den. 
Applicera som på icke sugande underlag.
Vänta i minst en timme (vid +23 °C, 50% R.F.) innan ny applicering görs och kontrollera att Keragrip Eco-skiktet har en hård, torr men lätt 
klibbig yta.

Rengöring
Rengör redskapen från rester av Keragrip Eco med vatten innan produkten härdar.

ANVÄNDNING

När Keragrip Eco har härdat tål det lätt gångtrafik. Eventuella rester av lätt smuts och damm ska avlägsnas torrt. Användning av vatten 
i denna fas kan göra att hartsen löses upp vilket är till skada för produktens slutliga vidhäftningskapacitet.
Om Keragrip Eco-filmen skadas måste ytterligare en applicering göras av produkten.
När den maximala tiden för ny applicering har gått – 24 timmar (vid +23 °C, 50% R.F.) – måste du applicera ett helt nytt skikt Keragrip 
Eco direkt ovanpå det befintliga. Direkt fastsättning med cementbaserade fästmassor ska utföras genom att applicera ett tunt lager 
fästmassa med den släta delen av spackeln för att garantera fullständig kontakt med det vidhäftningsförbättrande medlet och skydda 
det från eventuella repor som orsakas av spackelns tänder.

ÖVRIGA ANVISNINGAR

Certifierad beredning av släta, kompakta, sugande och icke sugande underlag, före applicering av spackel, avjämningsmassor, 
självutjämnande avjämningsmassor och flytande bruk, utförs med ett miljövänligt, vattenbaserat, enkomponents, vidhäftningsförbättrande 
medel, GreenBuilding Rating® Eco 5, typ Keragrip Eco från Kerakoll Spa. Appliceras med svamproller, fin/medium eller syntetfiberroller 
med kort borst. Genomsnittlig åtgång är ≈ 0,1 - 0,2 kg/m². Underlaget ska vara helt rent, torrt och fritt från stigande fukt.

STANDARDSPECIFIKATIONER Ke
ra

gr
ip

 E
co

 C
od

e:
 F

10
4 

20
17

/1
0 

- S
V



Uppgifterna för Eco- och Bio-klassificeringarna hänvisar till GreenBuilding Rating® Manual 2012. Denna information uppdaterades i september 2017 (ref. GBR Data Report - 10.17). Vi vill påpeka att dessa uppgifter senare kan bli föremål för 
tillägg och/eller ändringar av KERAKOLL Spa. För eventuella uppdateringar se webbplatsen www.kerakoll.com. KERAKOLL SpA är därför endast ansvarigt för giltigheten, aktualiteten och uppdateringen av den egna informationen om den 
hämtats direkt på Kerakolls webbplats. Produktbladet har sammanställts utifrån den kunskap som vi besitter med avseende på teknik och tillämpningar. Eftersom vi emellertid inte direkt kan påverka förhållandena på byggarbetsplatsen 
eller utförandet av arbetena ska denna information betraktas som allmänna upplysningar som inte på något sätt är bindande för vårt företag. Därför rekommenderar vi att först utföra ett test för att kontrollera om produkten lämpar sig för 
den avsedda användningen.

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

- Produkt för professionellt bruk
- följ eventuella nationella normer och bestämmelser
- applicera inte på ojämna underlag eller underlag som fordrar hög skikttjocklek
- kontrollera att underlaget är helt rent, torrt och kompakt
- använd endast produkten för angivna syften
- innan en ny applicering utförs ska ett test för vidhäftning vid underlaget göras
- tillsätt inte bindemedel, ballastmaterial eller tillsatser
- applicera produkten igen om den sköljs bort eller avlägsnas mekaniskt
- använd den inte som vidhäftningsförbättrande medel för puts, bruk och överbetong med halvtorr konsistens eller grov kornstorlek
- applicera inte på underlag som kan deformeras eller värmeutvidgas mycket
- begär vid behov att få ta del av säkerhetsdatabladet
- om du behöver mer information, kontakta Kerakoll Worldwide Global Service +39 0536 811 51 - globalservice@kerakoll.com

OBS!

INOMHUSLUFTENS KVALITET (IAQ) VOC - UTSLÄPP AV FLYKTIGA ORGANISKA ÄMNEN
Överensstämmelse EC 1 plus GEV-Emicode Cert. GEV 1231/11.01.02
HIGH-TECH
Vidhäftning på betong efter 7 dagar ≥ 2,5 N/mm2

Draghållfasthet på glaserade plattor:
- efter 24 h ≥ 1,5 N/mm2

- efter 7 dagar ≥ 2 N/mm2

Skjuvhållfasthet på glaserade plattor:
- efter 24 h ≥ 1 N/mm2

- efter 7 dagar ≥ 1,5 N/mm2

Värdena angivna vid en temperatur på +23 °C, 50% R.F. och utan ventilation. De kan variera beroende på de specifika förhållandena på byggarbetsplatsen.

PRESTANDA

Utseende  röd vätska
Specifik vikt ≈ 1,01 kg/dm3

Förvaring ≈ 12 månader i originalförpackningen
Obs! förvaras frostfritt. Utsätt inte produkten för direkt solljus eller andra värmekällor
Förpackning dunkar 5 kg
Spädningsförhållande på sugande underlag 1 del Keragrip Eco : 0,5 – 1 del vatten
Viskositet ≈ 1400 mPa · s, rotor 5 RPM 50 Brookfield-metoden
pH ≈ 7,2
Temperaturgränsvärden för användning från +5 °C till +35 °C
Väntetid före plattsättning från 1 till 24 h
Åtgång ≈ 0,1 – 0,2 kg/m2

Värdena angivna vid en temperatur på +23 °C, 50% R.F. och utan ventilation. De kan variera beroende på de specifika förhållandena på byggarbetsplatsen: temperatur, ventilation 
och underlagets uppsugningsförmåga.

TEKNISKA DATA ENLIGT KERAKOLLS KVALITETSSTANDARD
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