
ŘADA K POKLÁDCE / Tekuté Organické Přípravky pro Ošetření Podkladů k Pokládce

Účel použití
Konsolidace a protiprašná ochrana savých prašných, málo povrchově kompaktních a nadměrně savých podkladů.
Přetíratelné výrobky:
- rozpouštědlová ředidla
- vyrovnávací, nivelační a samonivelační cementové přípravky

Podklady:
- minerální potěry
- cementové potěry
- anhydritové stěrky
- podklady na bázi sádry

Ve vnitřních a vnějších prostorech pro občanské a obchodní využití. Vhodný pro vytápěné podklady. Vhodný pro podklady vystavené bodovému zatížení a pojezdu kolečkových 
židlí (EN 12529).

Nepoužívejte
Na nesavé podklady; na podklady vystavené vzlínající vlhkosti; před pokládkou materiálů citlivých na zbytky rozpouštědel; před přímým lepením pomocí jednosložkových či 
dvousložkových reakčních lepidel.

ROZSAH POUŽITÍ
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Ekokompatibilní zpevňovací prostředek pro nasákavé cementové podklady, ideální pro 
GreenBuilding. Jednosložkový, neškodný pro životní prostředí a zdraví pracovníků.

Primer CS Eco zpevňuje a reguluje povrchovou nasákavost cementových a anhydritových podkladů, křehkých  
a velmi nasákavých, před použitím vhodných lepidel, vyrovnávacích a samonivelačních malt.

Primer CS Eco

GREENBUILDING RATING®
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VÝHODY VÝROBKU

• Protiprachový zpevňovací prostředek
• Vysoký stupeň penetrace
• Rychlé schnutí
• Vhodný pro vytápěné podklady
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Příprava podkladu 
Podklady musí být savé, suché, bez vzlínající vlhkosti, rozměrově stálé, nedeformovatelné, bez prasklin, čisté a bez odlupujících se částic. 
Případné praskliny musí být opraveny přípravkem Kerarep Eco. Podklady, které mají kompaktní a málo savou povrchovou vrstvu, je nutno zdrsnit a vysát pro umožnění penetrace 
přípravku Primer CS Eco.

Příprava
Produkt připravený k použití. Před použitím protřepat. 

NÁVOD K POUŽITÍ
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Data týkající se klasifikací Eco a Bio jsou převzata z příručky GreenBuilding Rating® Manual 2012. Tyto informace byly aktualizovány v listopadu 2013 (odk. GBR Data Report - 12.13); upozorňujeme, že mohou být kdykoliv předmětem doplnění a/nebo změn 
ze strany firmy KERAKOLL SpA; tyto případné aktualizace je možné konzultovat na stránkách www.kerakoll.com. KERAKOLL SpA tedy nese odpovědnost za platnost, aktuálnost a aktualizaci týkající se pouze údajů poskytovaných přímo na internetových 
stránkách. Technický list byl sestaven na základě našich aktuálních technických a funkčních znalostí. Přesto s ohledem na skutečnost, že nemáme možnost ovlivnit stav staveniště a způsob provedení práce, tyto údaje musí být považovány za obecné 
informace, které nijak naši společnost nezavazují. Z výše uvedených důvodů doporučujeme provést předběžnou zkoušku a prověřit, zda je přípravek vhodný pro předpokládané použití.

Nanášení
Nanést Primer CS Eco štětcem nebo válečkem na podklad v dostatečném množství, které zajistí dobrou impregnaci bez vytvoření povrchového filmu. Před zahájením následných 
operací (vyrovnání či lepení) je nutno vyčkat na kompletní vyschnutí podkladu, které závisí na podmínkách okolního prostředí, na větrání místností, na druhu podkladu a na 
množství naneseného přípravku.

Čištění
Očistit nástroje pomocí alkoholu nebo přípravku Slc® Eco DD. Po vytvrdnutí lze odstranit přípravek Primer CS Eco pouze mechanicky.

NÁVOD K POUŽITÍ

Před zahájením následných operací je nutno vyčkat na kompletní vyschnutí podkladu, ověřit skutečné zpevnění a změřit zbytkovou vlhkost pomocí karbidového hygrometru.

DALŠÍ POKYNY

Příprava minerálních, cementových či anhydritových podkladů před aplikací rozpouštědlových lepidel, vyrovnávacích, nivelačních a samonivelačních minerálních či cementových 
přípravků se provádí pomocí ekokompatibilního jednosložkového rozpouštědlového zpevňovače, GreenBuilding Rating® Eco 2, typu Primer CS Eco od firmy Kerakoll. Nanášet válečkem 
nebo plochým štětcem pro průměrnou vydatnost ≈ 0,15-0,5 kg/m2. Podklad musí být perfektně čistý, suchý a bez vzlínající vlhkosti.

SPECIFIKACE POLOŽKY
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Viskozita 12 s – Fordův pohárek 4
Pracovní teplota od +5 °C do +30 °C
Skladování ≈ 12 měsíců v původním balení
Čekání před pokládkou ≈ 2-8 h
Výtěžnost ≈ 0,15-0,5 kg/m2

Data měřena při teplotě +23 °C, relativní vlhkosti 50 % a za nepřítomnosti pohybu vzduchu. Mohou se měnit podle specifických podmínek na stavbě: teplota, větrání a savost podkladu.

TECHNICKÉ ÚDAJE DLE KVALITATIVNÍ NORMY KERAKOLL

- Výrobek určený k profesionálnímu použití
- postupujte v souladu se státními předpisy a normami
- nenanášet na hrubé povrchy, které vyžadují aplikaci větších tlouštěk výrobku
- zkontrolovat, zda je podklad pro pokládku perfektně čistý, suchý a kompaktní
- v případě smytí nebo mechanického odstranění je nutno přípravek nanést ještě jednou 
- před přetíráním je nutno provést zkoušku přilnavosti k podkladu
- nepoužívat jako hydroizolaci
- změřit pomocí karbidového hygrometru, zda je v okamžiku aplikace vlhkost sádry ≤ 1 % a vlhkost anhydritu ≤ 0,5 %. Řídit se instrukcemi výrobce
- v případě potřeby si vyžádejte bezpečnostní list
- pro informace o jiném než předpokládaném použití kontaktujte Kerakoll Worldwide Global Service +48 42 225 17 00 - info@kerakoll.pl

UPOZORNĚNÍ


