
Účel použití
Sanace, odvlhčování a ochrana:
- vlhkých a zasolených zdí omítnutých za přítomnosti kapilárního vzlínání vody
- historického zdiva s výskytem rozšířeného zasolení a celkové degradace
- novodobých fasád či zdí, kde je kladen důraz na zajištění prodyšnosti povrchu a realizaci ochranné omítky s estetickými přednostmi
- viditelných spojů na zdivu vystavených migraci vodních par

Interiéry a exteriéry, na cihlové, kamenné, tufové a betonové zdi.

Nepoužívejte
Na sádrové stěny či na hotové omítky na bázi sádry, na špinavé, nesoudržné či prašné povrchy a na staré nátěry či vyrovnávací vrstvy.

ROZSAH POUŽITÍ

Ekokompatibilní minerální paropropustná silikátová omítka speciálně určena na sanaci  
a odvlhčení vlhkých zdí. Ideální pro GreenBuilding. Redukované emise CO2, obsahuje 
suroviny pocházející z recyklace, po ztuhnutí vhodná k recyklaci jako kamenivo.

Sanabuild® Eco je určen na opravu vlhkých a zasolených zdí vlivem kapilárního účinku vody, zasolených  
a degradovaných historických stěn a na povrchy vyžadující paropropustnost a použití estetických ochranných omítek.

Sanabuild® Eco

VÝHODY VÝROBKU

• Zabraňuje shromažďování kondenzátu v trhlinových pórech a makropórech

• S pucolánovými makročásticemi s účinkem proti síranům

• Zabraňuje vzniku povrchových solných výkvětů, a to i ve velmi vlhkém 
prostředí

• Pro použití v interiérech a exteriérech na povrchy z cihly, kamene, tufu  
a betonu

• Vhodný pro ruční nebo strojní nanášení

ECO POZNÁMKA

 - Receptura založená na minerálech místního původu, aby se snížily emise 
skleníkových plynů během přepravy

 - Vhodné k recyklaci jako kamenivo, umožňuje předejít nákladům na likvidaci 
odpadů a dopadům na životní prostředí

GREENBUILDING RATING®

SYSTÉM MĚŘENÍ ATESTOVANÝ CERTIFIKAČNÍ ORGANIZACÍ SGS
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Sanabuild® Eco
 - Kategorie: Minerální anorganické
 - Třída: Minerální odvlhčovací systémy
 - Rating: Eco 4

ŘADA PRO STAVEBNICTVÍ / Minerální odvlhčovací systémy
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Příprava podkladu 
Odstranit kompletně omítku ze zdí a fasád, které se mají sanovat. Při výskytu kapilárního vzlínání vody odstranit omítku do výše alespoň 50 cm nad viditelnou hranicí vlhkosti. 
Odstranit zdící maltu a kamenné či cihlové bloky, které se drolí či které nemají konzistentní charakter kvůli solným koncentracím. 
Čištění povrchů k ošetření se provádí vodním či klasickým pískováním.
Pro rekonstrukci chybějících částí, vyplnění prázdných spár, rekonstrukci technikou vyplnění střepy a pro umisťování zařízení použít přípravek Sanabuild® Eco. Na takto připravenou 
zeď nanést vždy vyrovnávací omítku Sanabuild® Eco, jejímž úkolem je sjednotit sání podkladu, zajistit rovinu povrchu pro následnou aplikaci omítky a zvýšit přilnavost málo savých 
podkladů.
Při výskytu kapilárního vzlínání vody použít ekokompatibilní impregnační vodou ředitelný přípravek pro zastavení šíření zasolení Sanabuild® Eco Fondo a před nanesením 
vyrovnávací omítky jím podklad zcela nasytit.
Po vstřebání přípravku Sanabuild® Eco Fondo do zdiva (zmatnělý povrch) nanést ihned vyrovnávací omítku. Pokud přípravek Sanabuild® Eco Fondo na zdi zcela vyschne, vyrovnávací 
omítka nemůže zaručit přichycení následně nanášené omítky. Kontaktujte technický servis firmy Kerakoll.

Způsob použití
Sanabuild® Eco se připravuje smícháním 25 kg prášku se zhruba 5,5 litru čisté vody. Hmota se připraví nalitím vody do čisté nádoby (míchačky či kýble) a nasypáním celého 
množství prášku najednou. Vyčkat, až přípravek získá během míchání správnou konzistenci. Zpočátku (1–2 minuty) se výrobek zdá být suchý; v této fázi ale nepřidávejte žádnou 
vodu. Míchat bez přestávky po dobu 5 minut až do získání homogenní malty, hebké a bez hrudek. Spotřebovat celou dávku připraveného výrobku a nepřidávat jej při míchání do 
další várky.
Výrobek lze míchat průběžným míchačem nebo v omítačce, kdy je ale nutno připojit k míchací komoře spodní vodu (výrobek spadá do kategorie odlehčených omítek) a použít 
stator-rotor odpovídající zrnitosti hmoty.

Nanášení
Sanabuild® Eco se nanáší pomocí hladítka či nástřikem jako běžná tradiční omítka. Minimální požadovaná tloušťka: 2 cm. Připravit podklad s výchozími body pro nivelaci, nanést 
první vyrovnávací vrstvu, poté natáhnout omítku a vyhladit zednickou lžící během fáze tvrdnutí. Požadovaného konečného vzhledu lze dosáhnout na základě zvolené finální 
úpravy. Chránit výrobek při zrání a zvlhčovat jej v prvních 24 hodinách.
Vyrovnání: vyrovnávací maltu je nutno nanést na umytou a ještě vlhkou zeď. Při použití ekokompatibilního vodou ředitelného přípravku pro zastavení šíření zasolení Sanabuild® 
Eco Fondo je nutno nanést vyrovnávací omítku ihned poté, co dojde k absorpci přípravku Sanabuild® Eco Fondo zdivem (matný povrch). Na zdi z kompaktního kamene, na bloky  
a zdi z betonu, které byly preventivně otryskány vodou či opískovány před odvlhčovacím zásahem, je nutno nanést hrubou vyrovnávací omítku Kerabuild® Eco R4 Tixo.
Omítka: Sanabuild® Eco má vynikající zpracovatelnost a tixotropii, a to díky lehkosti směsi a v ní obsaženému tepelně izolačnímu kamenivu. Omítku je nutno realizovat velmi 
pečlivě, a to nanášením jednotlivých vrstev o maximální tloušťce 2 cm, i když se výrobek jeví vydatnějším. Takto je možno se vyhnout nanášení čerstvé omítky v příliš velkých 
vrstvách, kdy může docházet během tuhnutí k jejich sklouzávání nebo k rozdílnému schnutí mezi povrchem a vnitřní hmotou, což může mít za následek vytvoření mikroprasklin.
Aplikace omítky na vyrovnávací omítku nebo na předchozí vrstvu stejné omítky musí proběhnout teprve tehdy, když je povrch tvrdý na dotek, a maximálně během následujících 
24 hodin.
Konečná úprava: Sanabuild® Eco může být ponechán jako poslední viditelná vrstva v interiérech i exteriérech za předpokladu provedení požadované konečné povrchové úpravy 
(houbovým hladítkem, pevným hladítkem, zednickou lžící či škrabákem). Je doporučeno použití ekokompatibilního minerálního vyrovnávacího prostředku na bázi křemičitanů 
Sanabuild® Eco Finitura, vhodného pro konečnou úpravu odvlhčovacích omítek, ale i historických štuků či novodobých omítek. V případě jiné finální úpravy (vyhlazení či zarovnání) 
je nutno použít výhradně přírodní minerální prodyšné výrobky, které neomezí účinnost systému Sanabuild® Eco.

Čištění
Čištění nástrojů od zbytků přípravku Sanabuild® Eco se provádí vodou ještě před vytvrdnutím výrobku.

NÁVOD K POUŽITÍ

Pro správné fungování sanačního systému Sanabuild® Eco je nutno vyrovnat povrch pomocí ekokompatibilního minerálního vyrovnávacího přípravku na bázi křemičitanů 
Sanabuild® Eco Finitura, nebo případně s použitím vyrovnávacích či stabilizačních přípravků se stejnou prodyšností. I všechny následné dekorační úpravy nanášené v silnějších či 
tenkých vrstvách musí být stejně prodyšné, jako je přípravek Sanabuild® Eco Finitura.

DALŠÍ POKYNY

Zdivo je nutné připravit odstraněním starých omítek, nesoudržných částí či starých nátěrů. Obnovit chybějící části zdi, aby byla kompaktní a rovná. Opískovat a namočit podklady čistou 
vodou a nanést ekokompatibilní minerální prodyšnou omítku na bázi křemičitanů, speciálně určenou pro sanaci a odvlhčení vlhkých zdí, GreenBuilding Rating® Eco 4 typu Sanabuild® 
Eco od společnosti Kerakoll SpA, a to v minimální tloušťce 2 cm. Při výskytu kapilárního vzlínání vody a zasolení podkladu namočit zdi ekokompatibilním vodou ředitelným přípravkem 
pro zastavení šíření zasolení Sanabuild® Eco Fondo od společnosti Kerakoll SpA, ještě před zahájením omítání přípravkem Sanabuild® Eco.

POLOŽKA V SEZNAMU
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Data týkající se klasifikací Eco a Bio jsou převzata z příručky GreenBuilding Rating® Manual 2012. Tyto informace byly aktualizovány v srpen 2014 (odk. GBR Data Report - 09.14); 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.

KERAKOLL POLSKA Sp. z o.o. 
ul. Katowicka 128 – 95-030 Rzgów, Polska
Tel. +48 42 225 17 00 – Fax +48 42 225 17 01
e - m a i l :  i n f o @ k e r a k o l l . p l

HIGH-TECH
Koeficient odolnosti proti difúzi vodních par (μ) ≤ 7 EN 1015-19
Kapilární absorpce vody W24 ≥ 0,3 kg/m2 EN 1015-18
Hloubka infiltrace vody po 24 h ≤ 5 mm EN 1015-18
Reakce na oheň třída A1 EN 13501-1

Odolnost proti stlačení po 28 dnech kategorie CS II EN 998-1
Přilnavost k povrchu (cihlovina) 0,05 N/mm2 - FP: B EN 1015-12
Součinitel tepelné vodivosti (λ10, dry) 0,47 W/mK (tabulková hodnota) EN 1745
Odolnost proti expanzi sulfátů ≤ 1,5 % zkouška Anstett
Trvanlivost (při mrazu - tání) hodnocení založené na předpisech platných v místě předpokládaného použití malty EN 998-1
Shoda typ R EN 998-1

Měření hodnot při teplotě +20 ± 2 °C, 65 ± 5 % relativní vlhkosti bez větrání. Hodnoty se mohou měnit podle individuálních podmínek na staveništi.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Vzhled  předpřipravená směs barvy přírodního vápna
Typ malty sanační malta (R) EN 998-1
Specifická hmotnost ≈ 1,22 kg/dm3 UEAtc/CSTB 2435
Mineralogické složení kameniva mikro-ventilovaný křemičitan/krystalický uhličitan
Zrnitost ≈ 0 – 2,5 mm UNI 10111
Skladování ≈ 12 měsíců v původním balení na suchém místě
Balení pytle 25 kg
Záměsová voda ≈ 5,5 l / 1 pytel 25 kg
Konzistence čerstvé malty 0’ ≈ 170 mm EN 1015-3
Zdánlivá objemová hmotnost:
- čerstvá malta ≈ 1,24 kg/dm3 EN 1015-6
- suchá vytvrdnutá malta ≈ 1,12 kg/dm3 EN 1015-6
pH směsi ≥ 12
Obsah vzdušných pórů ≥ 30 % EN 413-2
Zpracovatelnost (pot life) ≥ 1 h
Pracovní teplota od +5 °C do +35 °C
Minimální tloušťka kladené vrstvy ≥ 2 cm
Maximální celková. na vrstvu ≈ 2 cm
Vydatnost ≈ 11 kg/m2 na cm vrstvy
Měření hodnot při teplotě +20 ± 2 °C, 65 ± 5 % relativní vlhkosti bez větrání. Hodnoty se mohou měnit podle individuálních podmínek na staveništi.

TECHNICKÉ ÚDAJE DLE KVALITATIVNÍ NORMY KERAKOLL

- výrobek určený k profesionálnímu použití
- postupujte v souladu se státními předpisy a normami
- pracujte při teplotách mezi +5 °C a +35 °C
- zarovnat povrch zdi prostřednictvím rekonstrukce chybějících částí (technika vyplnění)
- zkontrolujte, zda podklad není zmrzlý
- chránit povrchy před přímým sluncem a před větrem
- nepřidávat jiná pojiva či aditiva do směsi
- nenanášejte na sádru, kov nebo dřevo
- nezvyšovat objem hmoty přidáváním vody 
- neaplikovat na špinavé či nesoudržné povrchy
- pečlivě kontrolovat zrání výrobku a během prvních 24 hodin jej pravidelně zvlhčovat
- 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
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