
• Ενδιάμεση στρώση μεταξύ οπλισμένης λείανσης και τελικού διακοσμητικού 
επιχρίσματος

• Εξαιρετική κάλυψη των τριχοειδών ρωγμών

• Εύκολη εφαρμογή με πινέλο ή με ρολό

ΣΎΣΤΗΜΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ SGS

GREENBUILDING RATING® ΠΛΕΟΝΕΚΤΉΜΑΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΣΕΙΡΑ ΟΙΚΟΔΟΜΉΣ / Προστασία και διακόσμηση
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Οργανικό ορυκτό αστάρι φιλικό προς το περιβάλλον, υδατοδιαλυτό ακρυλοσιλοξανικής 
βάσης για την προετοιμασία των επιφανειών πριν από εργασίες βαψίματος, ιδανικό για το 
GreenBuilding. Σέβεται το περιβάλλον και την υγεία των χρηστών.

Το Kerakover Eco Silox Fondo έχει μεγάλη ικανότητα διαπνοής, πλήρωσης σταθερών μικρορωγμών, 
κάλυψης των ατελειών του υποστρώματος εξασφαλίζοντας εξαιρετική αισθητική θερμοπρόσοψης. Για 
εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους.

Kerakover Eco Silox Fondo
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Προορισμός χρήσης
Αστάρι για την ενδιάμεση εφαρμογή ως υλικό προετοιμασίας για:
- μικτά επιχρίσματα
- τσιμεντούχα επιχρίσματα
- επιχρίσματα με βάση την αερική άσβεστο και την υδραυλική άσβεστο
- επιχρίσματα από γύψο
- γυψοσανίδα
- προκατασκευασμένα στοιχεία από τσιμεντοκονίαμα
- υλικά λείανσης με βάση το τσιμέντο και το γύψο
- υλικά λείανσης με βάση την αερική άσβεστο και την υδραυλική άσβεστο
- πολυστρωματικά ξύλινα πάνελ
- συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης Klimaexpert
- επιχρίσματα αφύγρανσης

Σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους.

Δε χρησιμοποιείται
Για τη συγκράτηση νερού ή τη μόνιμη επαφή με νερό.

ΠΕΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΉΣ

Προετοιμασία υποστρωμάτων
Kαθαρίστε προσεκτικά τα υποστρώματα με κατάλληλα μέσα, για την αφαίρεση κάθε ίχνους επικαθήσεων βρωμιάς, σκόνης ή παρουσία εξανθημάτων. Εάν υπάρχει μούχλα ή 
βακτήρια, κάντε καταρχήν καθαρισμό με ειδικά προϊόντα.
Εάν χρειάζεται εφαρμόστε στο υπόστρωμα 12 ώρες πριν από τον κύκλο διακόσμησης το υδατοδιαλυτό αστάρι εξωτερικών εφαρμογών για τη σταθεροποίηση, την ρύθμιση της 
απορροφητικότητας και τη ακόλουθη βελτίωση της πρόσφυσης.
Τα επιχρίσματα πρέπει να είναι τελείως ώριμα. Οι επισκευές από επίχρισμα πρέπει να αφήνονται να ωριμάσουν τελείως.
Παρουσία χρωμάτων ή συνθετικών ή ορυκτών υλικών επένδυσης μερικώς φθαρμένων, απομακρύνετε εντελώς τα σαθρά και όχι καλά προσφυόμενα στο υπόστρωμα τμήματα.

Προετοιμασία
Ανακινήστε πάντα το Kerakover Eco Silox Fondo πρίν από την αραίωση. Το προϊόν μπορεί να αραιωθεί μέχρι 20% κατ’όγκο με καθαρό νερό ανάλογα με το είδος του υποστώματος 
και τα εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν. Στην περίπτωση που αυτό το προϊόν χρησιμοποιηθεί ως πληρωτικό σταθερών μικρορωγμών, αραιώστε το μέχρι το πολύ 5% κατ’όγκο, 
προσέχοντας να χρησιμοποιήσετε ένα ρολό μέτριας ή μεγάλης τρίχας.

ΟΔΉΓΙΕΣ ΧΡΉΣΉΣ
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Τα δεδομένα που σχετίζονται με την κατάταξη Eco και Bio αναφέρονται στο GreenBuilding Rating® Manual 2012. Οι παρούσες πληροφορίες ενημερώθηκαν τον Μάρτιος του 2019 (αναφ. GBR Data Report - 03.19).Τονίζεται ότι ενδέχεται να υποβληθούν σε διορθώσεις και/ή μεταβολές στο πέρασμα του χρόνου από την 
KERAKOLL SpA. Για τις προκείμενες τυχόν ενημερώσεις μπορείτε να συμβουλευτείτε την ιστοσελίδα www.kerakoll.com. Συνεπώς η KERAKOLL SpA ευθύνεται για την ισχύ, την επικαιρότητα και την ενημέρωση των πληροφοριών της, μόνο εάν αυτές έχουν εξαχθεί από την ιστοσελίδα της. Το έντυπο τεχνικών δεδομένων 
συντάχθηκε με βάση τις καλύτερες τεχνικές και εφαρμοσμένες τεχνογνωσίες μας. Ωστόσο, αδυνατώντας να επέμβουμε κατευθείαν στις συνθήκες των εργοταξίων και στην εκτέλεση των εργασιών, οι παρούσες πληροφορίες αποτελούν υποδείξεις γενικού χαρακτήρα και δε δεσμεύουν με κανένα τρόπο την Εταιρία μας. 
Συνεπώς, συνιστάται μία δοκιμή εκ των προτέρων με σκοπό την επαλήθευση της καταλληλότητας του προϊόντος για την προβλεπόμενη χρήση.

KERAKOLL ΕΛΛΑΣ Ε.Π.Ε. - 1ο Χλμ. Σχηματαρίου-Αυλίδας
Θέση Ρουθούνια - 32009 ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ-ΒΟΙΩΤΙΑΣ, ΕΛΛΑΔΑ
Tel +30 22620 49700    Fax +30 22620 58788
 e-mail: info@kerakollhellas.gr  -  www.kerakoll.com
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Εφαρμογή
Η σωστή εφαρμογή πραγματοποιείται με πινέλο ή ρολό, προσέχοντας να διανεμηθεί ομοιόμορφα το προϊόν χωρίς περίσσεια. Οι ιδανικές κλιματολογικές συνθήκες εφαρμογής 
απαιτούν θερμοκρασία περιβάλλοντος και υποστρώματος μεταξύ των + 5 °C και των + 30 °C και σχετική υγρασία μικρότερη από 80%.
Το προϊόν μπορεί να εφαρμοστεί ξανά μετά από 12 ώρες, ή αφού ξηρανθεί πλήρως.

Καθαρισμός
Το Kerakover Eco Silox Fondo αφαιρείται από εργαλεία και άλλες επιφάνειες πλένοντας με νερό πριν από την τελική του σκλήρυνση.

ΟΔΉΓΙΕΣ ΧΡΉΣΉΣ

Αστάρι για εφαρμογή σε εξωτερικές και εσωτερικές ορυκτές επιφάνειες με πινέλο ή ρολό βερνικιού, με βάση υδατοδιαλυτές ακρυλο-σιλοξανικές ρητίνες, μεγάλης ικανότητας διαπνοής 
όπως το Kerakover Eco Silox Fondo, της Kerakoll Spa, GreenBuilding Rating® Eco 2.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Φυσιογνωμία  Λευκό
Πυκνότητα  ≈ 1,45 kg/ℓ
Χημική φύση ακρυλο-σιλοξανικές ρητίνες
Διατήρηση ≈ 18 μήνες εντός αρχικής συσκευασίας
Προειδοποιήσεις ευαίσθητο στον παγετό, να αποφεύγεται η άμεση έκθεση στον ήλιο και σε πηγές θερμότητας
Ιξώδες ≈ 29000 cps μέθοδος Brookfield
Συσκευασία δοχεία 14 ℓ / 4 ℓ
Οριακές θερμοκρασίες εφαρμογής από +5 °C μέχρι και +30 °C
Ύγρασία υποστρώματος ≤ 6%
Χρόνος αναμονής ανάμεσα στις ακόλουθες στρώσεις ≥ 12 ώρες
Αραίωση με νερό μέγιστο 20% κατ΄ όγκο
Μέση απόδοση ανά στρώση ≈ 0,1 – 0,2 ℓ/m2

Λήψη δεδομένων σε +20 °C θερμοκρασία, 65% Σ.Υ. και χωρίς αερισμό. Ενδέχεται να διαφοροποιούνται ανάλογα με τις ειδικές συνθήκες που επικρατούν στο εργοτάξιο.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΎΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΤΎΠΟ ΠΟΙΟΤΉΤΑΣ KERAKOLL

Αξιολογήστε την εποχικότητα κατά την εφαρμογή (διαφορετικές συνθήκες θερμοκρασίας και υγρασίας, προκαλούν μεταβολές στους χρόνους ξήρανσης).
Ετοιμάστε κατάλληλα προστατευτικά καλύμματα για τις σκαλωσιές και προστατεύετε πάντα τις παρακείμενες επιφάνειες στις οποίες δε θα εφαρμοστεί το προϊόν.
Περιμένετε 12 ώρες πριν από τον ακόλουθο κύκλο βαφής ή μέχρι την πλήρη ξήρανση του προϊόντος.

ΑΛΛΕΣ ΎΠΟΔΕΙΞΕΙΣ

- Προϊόν για επαγγελματική χρήση
- Ακολουθείστε τυχόν κανονισμούς και ισχύουσες κατά τόπους νομοθεσίες
- ελέγξτε ότι το υπόστρωμα είναι εντελώς καθαρό, στεγνό και απορροφητικό
- σε περίπτωση απόπλυσης του ή αφαίρεσης του με μηχανικά μέσα ξαναεφαρμόστε το προϊόν
- σε περίπτωση ανάγκης ζητήστε το δελτίο δεδομένων ασφαλείας
- για οτιδήποτε δεν προβλέπεται στο παρόν έντυπο συμβουλευτείτε την Ύπηρεσία Kerakoll Global Service +30-22620.49.700

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΉΣΕΙΣ


