DIVIZIA CONSTRUCȚII / Protecţie şi Decorare

Kerakover Eco Acrilex Flex
Vopsea pe bază de apă, organică, minerală, eco-compatibilă, pe bază de răşina elastomerică,
ideală în GreenBuilding. Respectă mediul şi sănătatea operatorilor.
Kerakover Eco Acrilex Flex este superlavabilă cu efect mat, elimină fisurile garantând o elasticitate
optimă, o rezistenţă ridicată la alge, ciuperci, mucegaiuri şi la agenţii atmosferici. Specific pentru beton
conform normei EN 1504-2.
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Kerakover Eco Acrilex Flex
-- Categoria: Organice minerale
-- Protecţie şi Decorare

• Elasticitate ridicată
Rating calculat pe baza mediei
formulărilor culorilor

• Elimină micro-fisurile
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• Rezistentă la atacul mucegaiurilor, al algelor şi al ciupercilor
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ECO NOTE
-- Garantează o folosire mai sigură pe şantier

Destinaţia utilizării
Decorări protectoare pentru:
- structurile şi infrastructurile din beton şi elementele reparate cu mortare şi gleturi de netezire din gama GeoLite®.
- părţile frontale ale balcoanelor şi cornişelor
- faţadele clădirilor civile, comerciale şi industriale
- tencuieli cu mortar grosier sau echivalente
- pentru protecția sistemelor de consolidare realizate cu matriță GeoLite® Gel
Acoperire elastică adecvată şi pentru suporturile supuse microfisurilor. Interioare şi exterioare.
A nu se folosi
Pentru păstrarea sau contactul continuu cu apa.
În prezenţa infiltraţiilor capilare de umiditate.

* 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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DOMENII DE APLICARE

INDICAŢII DE UTILIZARE
Pregătirea suporturilor
Suprafeţele de tratat trebuie să fie perfect curăţate, îndepărtând toate părţile deteriorate, eventualele straturi cojite de vopsea veche, praful sau agenţii de dezarmare. În prezenţa
depunerilor de muşchi, licheni, alge, trataţi în prealabil suprafaţa cu produsul Kerakover Activ şi după 24 de ore spălaţi cu utilajul de hidrocurăţare. Curăţirea se face cu perii
metalice şi cu raclete până la eliminarea totală a straturilor de adaos care nu aderă pe suportul ce trebuie vopsit. Un rezultat mai bun se obţine prin sablare, hidrosablare sau
spălare cu utilajul de hidrocurăţare. Pe suprafețe vechi și noi cu mult praf, aplicați întotdeauna unul sau două straturi de primer pe bază de apă Kerakover Eco Acrilex Primer pentru
îmbunătățirea aderenței superficiale sau pe bază de solvent Kerakover Acrilex Consolidante pentru consolidarea în adâncime a suporturilor.
În prezența microfisurilor sau a reparațiilor parțiale, aplicați în prealabil Kerakover Acrilex Fondo.
Preparare
Reamestecaţi întotdeauna produsul înainte de folosire. Kerakover Eco Acrilex Flex trebuie diluat până la maximum 10%, în funcție de tipul de suport și de uneltele utilizate.
Aplicare
Kerakover Eco Acrilex Flex trebuie să fie aplicat cu atenţie pe întreaga suprafaţă cu pensula, trafaletul sau prin pulverizare în două straturi, pe suporturi bine uscate sau cu
umiditatea sub 6%.
Condiţiile ambientale necesare pentru a putea realiza decoraţia necesită o temperatură a mediului şi a suportului cuprinsă între +5 °C şi +30 °C şi o umiditate relativă a mediului
sub 80%.
Aşteptaţi cel puţin 12 ore între straturile următoare şi verificaţi oricum uscarea completă a peliculei.
Evitaţi aplicarea sub acţiunea directă a soarelui. După aplicare, suprafeţele din exterior trebuie să fie protejate de ploaie şi umiditate până la uscarea completă a peliculei.
În cazul utilizării unor loturi diferite de produse colorate sau al completării unei lucrări cu un produs realizat prin sistemul de amestecat culorile este recomandabil să se amestece
diferitele producţii între ele pentru a evita diferenţele uşoare de nuanţă. Efectuați continuările de aplicare plecând din colțuri.
În cazul în care se utilizează culori deosebit de strălucitoare, se recomandă aplicarea în prealabil a unui grund colorat, pentru a obține o acoperire uniformă. Pentru a evita
diferențele de culoare la întreruperea lucrării, trebuie să se execute cu atenție decorațiile de fundal complete.
Curăţenia
Curăţirea uneltelor de reziduurile de Kerakover Eco Acrilex Flex se face cu apă, înainte de întărirea produsului.

INDICAŢII SUPLIMENTARE

RUBRICĂ DIN CAIETUL DE SARCINI
Protecție și decorațiune flexibilă cu durabilitate garantată a suprafețelor din beton, mortare și tencuieli pe bază de ciment, prin aplicarea cu pensula, trafaletul sau prin pulverizare a
unei vopsele minerale cu acoperire, pe bază de rășini elastomerice, pe bază de apă, cu elasticitate ridicată, de tip Kerakover Eco Acrilex Flex de la Kerakoll Spa, prevăzută cu marcaj CE,
conformă cu cerințele de performanță stipulate de norma EN 1504-2, acoperiri (C), GreenBuilding Rating® 2, clasa A3 (Crack Bridging static conform cu EN 1062-7).
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Culorile prezentate în diagramă trebuie să fie considerate pur orientative.
Vă recomandăm aşadar un test preliminar pe şantier pentru a verifica exact tonalitatea culorii şi consumul real.
Pentru tonalități strălucitoare sau intense, evaluați sensibilitatea la razele ultraviolete, în conformitate cu indicațiile din dosarele de culori de referință și în software-ul nostru
GreenDesign. Această informație este menționată și în documentația trimisă ca anexă la mostrele de produs sau în documentația întocmită de sectorul de colorimetrie, pentru
trimiterea formulărilor solicitate.
În condiții de umiditate ambiantă și umiditate a suportului ridicate, după aplicarea produsului, este posibil să se formeze scurgeri de culoare gălbuie/transparente, ușor lucioase
și lipicioase, cauzate de tensioactivii hidrosolubili prezenți în produs. Acest fenomen poate fi eliminat printr-o spălare a pereților sau pur și simplu așteptând ploi repetate.
Caracteristicile peliculei și gradul de protecție nu sunt afectate de acest fenomen. În cazul în care se efectuează o aplicare ulterioară de produs, trebuie spălați bine pereții și trebuie
să se aplice un strat prealabil de Kerakover Acrilex Fondo. Acest fenomen nu se manifestă în condiții climatice stabile.

DATE TEHNICE CONFORM NORMEI DE CALITATE KERAKOLL
Aspect
Densitate volumetrică
Natura chimică
Păstrare
Avertismente
Ambalaj
Vâscozitate
Temperaturi limitã de aplicare
Umiditatea suportului
Timp de aşteptare între 1a şi a 2a mână
Diluare cu apă între primul şi al doilea strat
Uscat la atingere
Consum pentru două straturi pe suport cu finisaj fin

vopsea albă sau colorată
≈ 1,39 kg/ℓ
răşină acrilică elastomerică
≈ 18 luni în ambalajul original
a se feri de îngheţ, a se feri de soare sau surse de căldură
găleţi 14 l / 4 l
≈ 32000 cps, rotor 5 RPM 10
de la +5 °C la +30 °C
≤ 6%
≥ 12 h
max 10% în volum
≤1h
≈ 0,3 – 0,35 ℓ/m2

metoda Brookfield

Date culese la o temperatură de +20 °C, 65% U.R. şi fără ventilaţie. Pot să varieze în funcţie de condiţiile specifice de şantier.

PERFORMANŢĂ
HIGH-TECH
Caracteristici de performanță pentru o grosime a
peliculei uscate realizate
cu consum egal cu ≈ 0,3 – 0,35 ℓ/m2

Metoda de testare

Cerinţe prevăzute
EN 1504-2 (C)

Performanţe
Kerakover Eco Acrilex Flex

Permeabilitate la CO2

EN 1062-6

sD (CO2) > 50 m

sD > 50 m

Permeabilitate la vapori de apă (SD)

EN ISO 7783

clasa de referinţă

clasa I < 5 m

Absorbţie capilară şi permeabilitate la apă

EN 1062-3

W ≤ 0,1 kg/m2 h-0,5

W ≤ 0,1 kg/m2 h-0,5

EN 1542

≥ 0,8 N/mm2

≥ 0,8 N/mm2

Forţa de aderenţă la tracţiune directă
Reacţie la foc

UNI EN 13501-1

Caracteristici de performanță pentru o grosime a
peliculei uscate realizate
cu consum egal cu ≈ 0,3 – 0,35 ℓ/m2
Permeabilitate la vapori de apă

B-S1, d0

Metoda de testare

Cerinţe prevăzute
EN 1062-1

Performanţe
Kerakover Eco Acrilex Flex

EN 7783

clasa de referinţă

clasa V2 (medie)

Permeabilitate la apa lichidă

EN 1062-3

clasa de referinţă

clasa W3 (joasă)

Respectă teoria Kuenzle

DIN 18550

w < 0,5 kg/m ∙h – SD < 2 m

Conform

Metoda de testare

Cerinţe prevăzute EN 1062-7

Performanţe
Kerakover Eco Acrilex Flex

Metoda A

clasa de referinţă

A3 (> 500 µm)

Caracteristici de performanță pentru o grosime a
peliculei uscate egală cu 250 µm
Crack-Bridging Ability

2
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AVERTISMENTE
- Produs pentru uz profesional
- respectaţi eventualele norme şi reglementări naţionale
- lucraţi la temperaturi cuprinse între +5 °C și +30 °C
- verificaţi ca stratul suport să nu fie îngheţat
- protejaţi suprafeţele de razele solare directe şi de vânt
- nu adăugaţi lianţi sau aditivi
- protejaţi de ploaie şi de umiditatea ridicată suprafeţele vopsite în primele 48 de ore de la aplicare
- în caz de necesitate solicitaţi fişa de securitate
- pentru tot ce nu este prevăzut aici, consultaţi Kerakoll Worldwide Global Service +39 0536 811 516 - globalservice@kerakoll.com
Datele privitoare la Rating se referă la GreenBuilding Rating® Manual 2013. Aceste informaţii sunt actualizate în noiembrie 2019 (ref. GBR Data Report - 12.19); precizăm că acestea pot face obiectul unor completări şi/sau modificări în decursul timpului din partea KERAKOLL SpA; pentru astfel de eventuale
actualizări, puteţi consulta site-ul www.kerakoll.com. KERAKOLL SpA răspunde cu privire la valabilitatea, actualitatea şi actualizarea informaţiilor sale numai dacă acestea sunt extrapolate direct din pagina sa de internet. Fişa tehnică este redactată în baza cunoştinţelor noastre tehnice şi aplicative cele mai
bune. Totuşi, pentru că nu putem să intervenim direct asupra condiţiilor din şantier şi asupra executării lucrărilor, acestea reprezintă indicaţii cu caracter general care nu obligă în nici un fel Compania noastră. Se recomandă de aceea să efectuaţi o probă prealabilă, în scopul verificării conformităţii produsului cu
utilizarea prevăzută.

ISO 9001
CERTIFIED
IT10/0327

ISO 14001
CERTIFIED
IT242729/UK

BS 18001
CERTIFIED
IT255412/UK

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

