
Rasobuild® Eco Consolidante
 - Categoria: Organice fluide
 - Clasa: Gleturi de netezire minerale fine şi extrafine
 - Rating: Eco 5

SISTEM DE MĂSURARE ATESTAT DE ORGANISMUL DE CERTIFICARE SGS

• Consolidează suporturi fără consistenţă, friabile şi moi

• Fixează fărâmiţarea superficială a tencuielilor şi a zidirilor

• Reduce şi reglează absorbţia apei pe suporturi foarte poroase

• Îmbunătăţeşte aderenţa gleturilor pe bază de lianţi hidraulici și cu întărire 
în prezenţa aerului

• Aplicabil cu pensula, trafaletul sau pulverizatorul

• Interioare, exterioare

GREENBUILDING RATING® PLUS PRODUS

 - Pe bază de apă, reduce riscul sarcinilor periculoase şi poluante pentru mediul 
înconjurător la stocare şi transport

 - Garantează o folosire mai sigură pe şantier

ECO NOTE

Destinaţia utilizării
Fixativ consolidant profesional, pe bază de apă, pentru tencuieli și zidării neconsistente, înainte de netezirea cu gleturi de netezire din gama Rasobuild® Eco. Specifico come 
consolidante nel sistema Biocalce® Termointonaco.

Produse ce pot fi aplicate deasupra:
- gleturi de netezire și tencuieli pe bază de ciment, var-ciment, var natural, gips

Interioare şi exterioare.

A nu se folosi
Ca un consolidant de şape pentru aplicarea ceramicii sau lemnului.

DOMENII DE APLICARE

DIVIZIA CONSTRUCȚII / Gleturi de netezire minerale fine şi extrafine

Fixativ eco-compatibil pentru consolidarea tencuielilor vechi şi friabile, ideal în 
GreenBuilding. Pe bază de apă, fără solvenţi, respectă mediul şi sănătatea operatorilor.

Rasobuild® Eco Consolidante consolidează substraturile care au o porozitate ridicată şi o prăfuire 
superficială excesivă datorită penetrării ridicate. Îmbunătăţeşte aderenţa ciclurilor succesive de aplicare.

Rasobuild® Eco Consolidante
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Pregătirea suporturilor
Suporturile poroase, cu grad redus de coeziune trebuie să fie, în orice caz, compacte și absorbante, curăţate de praf, ulei și grăsimi, fără infiltraţii de umiditate, părţi friabile și 
inconsistente. Lacurile şi vopselele trebuie să fie îndepărtate în întregime. Suportul trebuie să fie stabil, nedeformabil și fără fisuri de cojire. Tencuielile pe bază de gips trebuie să 
aibă o umiditate reziduală ≤ 1%, măsurată cu higrometrul cu carbură.

INDICAȚII DE UTILIZARE

*  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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Datele privitoare la clasificările Eco şi Bio se referă la GreenBuilding Rating® Manual 2013. Aceste informaţii sunt actualizate în ianuarie 2017 (ref. GBR Data Report - 02.17; 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

Consolidarea și uniformizarea plăcilor din gips-carton și a suporturilor din zidărie interne și externe, precum gleturile de netezire și tencuielile pe bază de var, mortar grosier sau gips, noi 
ori vechi și realizat din conglomerat pe bază de ciment, vor fi realizate cu fixativ gata de utilizare, cu putere mare de penetrare, eco-compatibil, pe bază de apă, din clasa GreenBuilding 
Rating® Eco 5, de tip Rasobuild® Eco Consolidante de la Kerakoll Spa. Aplicați într-unul sau mai multe straturi, în funcție de tipul de porozitate, de gradul de coeziune și de uniformitatea 
suportului, cu un consum pe strat de ≈ 0,2-0,4 kg/m2.

RUBRICĂ DIN CAIETUL DE SARCINI

Aspect  lichid alb
Greutate specifică ≈ 1 kg/dm3

Păstrare ≈ 18 luni în ambalajul original
Avertismente a se feri de îngheţ, a se feri de soare sau surse de căldură
Ambalaj canistre de 25 / 5 kg
Raport de diluare Gata de utilizare
Vâscozitate ≈ 12 mPa · s, rotor 1 RPM 100 metoda Brookfield
pH ≈ 8,22
Temperaturi limitã de aplicare de la +5 °C la +35 °C
Timp de aşteptare pentru pozare ≥ 4 h
Consum pentru un strat ≈ 0,2-0,4 kg/m2

Date culese la o temperatură de +20 °C, 65% U.R. şi fără ventilație.

DATE TEHNICE CONFORM NORMEI DE CALITATE KERAKOLL

Preparare
Rasobuild® Eco Consolidante este gata de utilizare, pentru aplicarea pe perete ca produs de consolidare și uniformizare a suporturilor din zidărie și din plăci de gips-carton. Agitaţi 
bine canistra înainte de a o deschide, pentru a permite din noua dispersia omogenă a produsului. Aplicabil la interior și exterior.

Aplicare
Întindeţi un strat uniform utilizând de preferinţă un trafalet din fibră sintetică cu păr scurt sau o bidinea. Repetaţi operaţia întinzând al doilea strat perpendicular pe primul. Pe 
suporturi foarte poroase, se poate aplica Rasobuild® Eco Consolidante în mai multe mâini, pe stratul încă proaspăt, până la refuz. Se recomandă, de asemenea, aplicarea prin 
pulverizare cu pulverizatoare manuale de joasă presiune.

Curăţenia
Rasobuild® Eco Consolidante se elimină de pe unelte sau de pe alte suprafeţe spălând cu apă, înainte de întărirea finală.

INDICAȚII DE UTILIZARE

Aplicarea de Rasobuild® Eco Consolidante pe pereţi absorbanţi îmbunătăţește lucrabilitatea gleturilor de netezire.

INDICAȚII SUPLIMENTARE

- Produs pentru uz profesional
- respectaţi eventualele norme şi reglementări naţionale
- controlaţi că suportul să fie perfect curat, uscat şi absorbant
- în caz de decolorare sau desprinderi din motive mecanice, aplicaţi produsul din nou
- nu utilizaţi ca impermeabilizant
- 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

AVERTISMENTE

CALITATEA AERULUI INTERN (IAQ) VOC - EMISIE DE SUBSTANȚE ORGANICE VOLATILE

Conformitate EC 1 plus GEV-Emicode Cert. GEV 7736/11.01.02

PERFORMANȚĂ
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