
• Brez topil

• Fiksira prah

• Podaljša obdelovalnost mineralnih lepil in izravnalnih mas

• Primeren za nanos na ogrevane estrihe

SISTEM MERITEV JE POTRDIL ZAVOD ZA CERTIFICIRANJE SGS

GREENBUILDING RATING® LASTNOSTI IZDELKA

Namembnost
Izvedba ustrezne parne zapore, ki nevtralizira ekspanzivno kemično reakcijo mavčnih in anhidritnih podlag, pred polaganjem keramičnih ploščic z mineralnimi in 
cementnimi lepili.
Materiali:
- mineralna lepila, disperzijska organska mineralna lepila
- cementna in disperzijska lepila
- tanko- in debeloslojne izravnalne in samoizravnalne mase
- tanko- in debeloslojne izravnave, cementni in mavčni ometi

Podlage:
- mavčni in cementni ometi
- mineralni estrihi
- anhidritni in cementni estrihi
- mavčno-opečne in mavčno-kartonske plošče
- stabilne iverne plošče, celični beton
- prefabricirani in na mestu vgrajeni beton

Talne in stenske notranje površine, tudi v vlažnih prostorih, zunanje stenske površine.

Neprimerna uporaba
Kot izolacijski neprepustni zunanji talni premaz na kovinskih ali mokrih podlagah, podlagah iz nestabilnega lesa in kjer lahko pride do kapilarnega dviga.

PODROČJA UPORABE

Priprava podlag 
Podlage morajo biti kompaktne, gladke, brez odvečne vlage iz podlage, prahu, oljnih, barvnih ali mastnih madežev in drobljivih ter netrdno sprijetih delcev. Lake in 
barve je treba temeljito odstraniti. Podlaga mora biti stabilna, nedeformabilna in brez razpok. Odvečna vlaga pri mavčnih podlagah mora biti ≤ 1 %, pri anhidritnih 
estrihih pa ≤ 0,5 %, če jo merimo po karbidni metodi.

Priprava
Primer A Eco je pripravljen za uporabo in se rabi kot izolacijski površinski premaz za stene in tla, ki nevtralizira ekspanzivno kemično reakcijo anhidritnih ometov in 
estrihov ob stiku s cementnimi izdelki. Pred uporabo izdelek v embalaži dobro pretresite, da se tekočina homogenizira. Pri kompaktnih in malo vpojnih podlagah vseh 
vrst Primer A Eco razredčite z vodo v razmerju 1 : 1 in nanesite dva sloja, da premaz dobro prodre v podlago. Za zmanjšanje in uravnavanje vpojnosti podlag ali fiksiranje 
površinskega prahu je možno Primer A Eco redčiti s čisto vodo v razmerju 1 : 3, kar omogoči še boljše prodiranje izdelka v podlago. V odprti posodi pripravite potrebno 
količino vode za redčenje in ob upoštevanju mešalnega razmerja dodajte Primer A Eco. Pred nanosom na hitro premešajte. 

NAVODILA ZA UPORABO

POLAGANJE / Tekoči organski pripravki za podlage
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Certificiran, okolju prijazen temeljni premaz na vodni osnovi za suhe vpojne podlage 
na osnovi minerala, cementa, mavca ali anhidrita, idealen za GreenBuilding. 
Enokomponenten, z zelo nizkimi izpusti hlapnih organskih spojin. Varuje okolje in 
zdravje uporabnikov.

Primer A Eco ustvari koheziven izolacijski film, ki je primeren za nevtralizacijo ekspanzivne kemične reakcije 
med podlagami na osnovi mavca ali anhidrita in mineralnimi maltami ter lepili. Zmanjša in uravnava vpojnost 
zelo poroznih podlag.

Primer A Eco
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Podatki glede razvrstitve Eco in Bio razredov se nanašajo na Priročnik GreenBuilding Rating® 2014. Informacije v tej publikaciji so bile posodobljene maj 2014 (poročilo GBR z dne 06–14); poudarjamo, da jih bo KERAKOLL Spa sčasoma lahko dopolnjeval in/ali 
spreminjal. Za vpogled morebitnih posodobljenih podatkov je na voljo spletna stran www.kerakoll.com. KERAKOLL SpA zato odgovarja za veljavnost, aktualnost in ažurnost podatkov samo če so bili ti prevzeti neposredno z omenjene spletne strani. Tehnični list je 
sestavljen na podlagi naših najboljših tehničnih in uporabnostnih spoznanj. Ker pa ni mogoče neposredno vplivati na razmere na gradbiščih in na izvedbo del, so navodila splošna in v nobenem primeru ne zavezujejo našega podjetja. Zato svetujemo, da se pred 
nanosom izvede praktični poskus in ugotovi primernost proizvoda za predvideno uporabo.

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

00
03

5P
rim

er
 A 

Ec
o C

od
e: 

F1
10

 20
14

/0
6-

SI

Nanos
Premaz nanesite na površino v tankem in enakomernem sloju, po možnosti uporabite kratkodlaki valjček iz sintetičnih vlaken ali pa čopič. Drugi sloj nanesite križno na 
prvega. Dobro vidna zelena barva premaza Primer A Eco omogoča, da takoj opazimo, če je bila površina premazana v celoti in enakomerno. Na zelo vpojne podlage na-
nesite več slojev, vedno na že posušeni izdelek. Ne zlivajte premaza neposredno na tla, Primer A Eco ne sme zastajati na površini; pazite, da se ne naredi površinski film.

Čiščenje
Ostanke premaza Primer A Eco na orodju čistimo z vodo, preden se izdelek strdi.

NAVODILA ZA UPORABO

Po nanosu premaza Primer A Eco in pred vgradnjo obloge je treba ponovno preveriti vlago v podlagi in se prepričati, da je ta primerna za polaganje izbrane obloge. 
Nanos premaza Primer A Eco na vpojne podlage izboljša obdelovalnost tanko- in debeloslojnih izravnalnih mas in je neizogiben pred nanosom samoizravnalnih mas, 
še posebno pri tankih izravnavah.

DRUGA POJASNILA

Certificirana priprava mavčnih ali anhidritnih podlag pred polaganjem z mineralnimi ali cementnimi lepili, nanosom tanko- ali debeloslojnih izravnalnih mas, mineralnih 
ali cementnih samorazlivnih izravnalnih mas se izvaja z uporabo ekološko neoporečnega enokomponentnega površinskega izolacijskega premaza na vodni osnovi, razreda 
GreenBuilding Rating® Eco 5, kot je na primer Primer A Eco podjetja Kerakoll Spa. Nanašajte z valjčkom ali s čopičem, povprečna izdatnost je ≈ 0,15–0,25 kg/m2. Podlaga 
mora biti popolnoma čista, suha in zaščitena pred kapilarnim dvigom vlage.

POGODBENA KLAVZULA

Videz  zelena tekočina
Specifična teža ≈ 0,99 kg/dm3

Shranjevanje ≈ 12 mesecev v izvirni embalaži
Opozorila Ne sme zmrzniti, izogibati se neposrednemu soncu in virom toplote
Pakiranje ročke 25/5 kg
Razmerje redčenja:
- izolacijski premaz za mavec in anhidrit pripravljen za uporabo / 1 del Primer A Eco : 1 del vode
- uravnavanje vpojnosti  1 del Primer A Eco : 2 – 3 dele vode
Viskoznost ≈ 17,9 mPa · s, vreteno 1 RPM 100 metoda Brookfield
pH ≈ 7,5
Mejna temperatura nanosa od +5 °C do +35 °C
Min. čakalni čas za pred polaganjem:
- izolacijski premaz za mavec in anhidrit ≥ 4 h
- uravnavanje vpojnosti podlag ≥ 1 h
Najdaljši čakalni čas za polaganje ≤ 24 h
Izdatnost ≈ 0,15–0,25 kg/m2

Vrednosti pri temperaturi +23 °C, rel. zrač. vlagi 50 % in brez prezračevanja. Ob posebnih razmerah na gradbišču (temperatura, prezračevanje, vpojnost podlage) se lahko spreminjajo.

TEHNIČNI PODATKI V SKLADU S KERAKOLLOVIM STANDARDOM KAKOVOSTI

- Izdelek za profesionalno uporabo.
- Upoštevajte nacionalne standarde in predpise.
- Izdelka ne nanašajte na hrapave podlage ali take, ki zahtevajo zelo debele izravnave.
- Preverite, da je polagalna površina popolnoma čista, suha in kompaktna.
- Če se izdelek razleze ali je mehansko odstranjen, ga nanesite ponovno.
- Pred ponovnim nanosom naredite preizkus sprijemnosti s podlago.
- Izdelka ne uporabljajte kot vodotesni premaz.
- S karbidno metodo izmerite vlago, ta naj bo v času polaganja pri mavčnih podlagah ≤ 1 % in pri anhidritnih  ≤ 0,5 %. Sledite navodilom proizvajalcev.
- Po potrebi zahtevajte varnostni list.
- Za primere, ki niso izrecno navedeni, stopite v stik s tehnično službo Kerakoll Worldwide Global Service +39 0536.811.516 - globalservice@kerakoll.com.

OPOZORILA

KAKOVOST ZRAKA V NOTRANJIH PROSTORIH (IAQ) HOS - IZPUST HLAPNIH ORGANSKIH SPOJIN
Skladnost EC 1 plus GEV-Emicode Cert. GEV 1230/11.01.02

ZMOGLJIVOST


