
Slc® Eco PU31
 - Kategorie: Organické Tekuté
 - Třída: Organická Utěsnění
 - Rating: Eco 1

SYSTÉM MĚŘENÍ ATESTOVANÝ CERTIFIKAČNÍ ORGANIZACÍ SGS
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Řada k PokládcE / Organická Utěsnění na Podklady

Ekokompatibilní organická pryskyřice na zpevnění savých podkladů a na impregnaci 
minerálních nebo cementových savých podkladů s vysokou zbytkovou vlhkostí. Ideální pro 
GreenBuilding. Jednosložková hmota, neškodná pro životní prostředí.

Slc® Eco PU31 zajišťuje zvýšení mechanické pevnosti zeslabených podkladů a jejich utěsnění, chrání parket před 
zbytkovou vlhkostí.
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• Zvýšená tekutost a penetrace

• Vysoký zpevňující účinek

• Zvětšuje mechanickou povrchovou a hloubkovou pevnost

• Izoluje vysokou zbytkovou vlhkost do 5 % CM

• Vhodné k zpevněni vytápěných podkladů

GrEEnBUIldInG ratInG® Výhody VýroBkU

 - Není nutné označovat nebezpečí pro životní prostředí

Eco PoZnáMka

Určení
Zpevnění savých podkladů a impregnace savých cementových podkladů s vysokou zbytkovou vlhkostí (max 5%).

Kompatibilní lepidla:
- organická minerální reaktivní dvousložková lepidla
- reaktivní dvousložková lepidla

Podklady:
- minerální potěry
- cementové potěry
- anhydritové potěry
- vytápěné potěry

Pro interiéry a exteriéry k soukromému a komerčnímu použití. Vhodné k zpevněni vytápěných podkladů.

nepoužívat
Na nesavé podklady (mramor, keramika apod...); na podklady, na nichž dochází ke vzlínání vlhkosti, na impregnaci podkladů, v nichž je umístěno zařízení pro vytápění, na 
anhydritové podklady a podklady citlivé na vlhkost; před pokládkou materiálů citlivých na zbytky ředidel.

oBlaSt PoUžItí
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Příprava podkladu 
Podklad musí být savý, rozměrově stabilní, nedeformovatelný, bez vzlínající vlhkosti, bez prasklin, čistý a bez odlupujících se částí.
Případné praskliny je třeba opravit pomocí Kerarep Eco. Podklady, které mají kompaktní a málo savou povrchovou vrstvu, musí být zdrsněny a pečlivě očištěny odsátím, aby 
umožnily proniknutí Slc® Eco PU31. Připravte anhydritové potěry podle pokynů výrobce.

Způsob použití 
Produkt připravený k použití. Před použitím protřepat. V případě potřeby rozřeďte pomocí Slc® Eco DD, podle následujícího návodu a řádně promíchejte.

nanášení
Jako zpevňovač povrchu: naneste ho ve stavu, v jakém je, nebo rozřeďte pomocí Slc® Eco DD až na 50% podle savosti podkladu a poté nanášejte rovnoměrně štětcem nebo 
válečkem v jedné vrstvě a při dodržení spotřeby ≈ 200 ml/m2.
Jako zpevňovač hloubky: rozřeďte pomocí Slc® Eco DD až na 50% podle savosti podkladu a poté nanášejte rovnoměrně štětcem nebo válečkem v jedné vrstvě a při dodržení 
spotřeby ≈ -400-600 ml/m2.
Jako bariera proti zbytkove vlhkosti (max 5% cM): rozřeďte pomocí Slc® Eco DD až na 50% podle savosti podkladu a poté štětcem nebo válečkem naneste rovnoměrně první 
vrstvu. Po úplném zaschnutí naneste druhou vrstvu produktu ve stavu, v jakém je, a v případě potřeby naneste po úplném zaschnutí předchozí vrstvy ještě vrstvu třetí. Dodržujte 
spotřebu ≈ 400-600 ml/m2.
Pro přípravu syntetických malt: na vysoce odolné opravy, smíchejte s Quarzem nebo suchým pískem a míchejte, dokud nedocílíte hmoty o vhodné hustotě (zhruba 1 čast 
Slc® Eco PU31 a 5-7 časti písku) a nanášejte pouze po nanesení podkladového nátěru stejného produktu k určité zóně. 

Čištění
Čištění nástrojů se provádí pomocí Slc® Eco DD nebo alkoholem. Po ztuhnutí může být Slc® Eco PU31 odstraněn pouze mechanicky.

náVod k PoUžItí

Před nanášením Slc® Eco PU31 prověřte savost podkladu.
Přímá lepení pomocí reaktivních dvousložkových lepidel je třeba provádět do několika dní po ztuhnutí Slc® Eco PU31; delší čekání by mohlo způsobit problémy s přilnavostí.  
V případě, že bude plánováno delší čekání, doporučujeme posypat poslední ještě čerstvou vrstvu Slc® Eco PU31 suchým prachovým pískem.
V případě další aplikace vyrovnávacích a samonivelačních malt před pokládkou PVC, gumy, koberců atd.... naneste Keragrip Eco na úplně zaschlý Slc® Eco PU31 nebo posypejte 
poslední ještě čerstvou vrstvu Slc® Eco PU31 Quarzem.

další Pokyny

Konsolidace savých podkladů a impregnace savých cementových podkladů s vysokou zbytkovou vlhkostí (max 5%) před pokládkou parket bude prováděna pomocí organické 
ekokompatibilní jednosložkové pryskyřice, o vysoké tekutosti a velmi vysoké konsolidační schopnosti, pomocí GreenBuilding Rating Eco 1 typu Slc® Eco PU31 od Kerakoll Spa nanášeného 
válečkem v poměru 200-600 ml/m2.

tEchnIcká InforMacE Pro ProJEktanty

Vzhled  transparentná hnědá kapalina
Hustota ≈ 1,015 kg/dm3

Skladování ≈ 12 měsíců v originálním balení
Upozornění chránit před mrazem, vyvarovat se přímého slunečního záření a zdrojů tepla
Balení kanystr 10 ℓ
Viskozita ≈ 57 mPa • s, rotor 3 RPM 50 Brookfieldova metoda
Pracovní teplota od +10 °C do +35 °C
Ředění Slc® Eco DD (max. 50 %)
Doba čekání mezi nanášením vrstev ≈ 4-12 h
Doba čekání před pokládkou ≈ 24 h
Spotřeba:  
- jako konsolidant povrchu  ≈ 200 ml/m2

- jako konsolidant hloubky  ≈ 400-600 ml/m2

- jako bariéra proti zbytkové vlhkosti  ≈ 400-600 ml/m2

Data měřena při teplotě +23 °C, relativní vlhkosti 50% a za nepřítomnosti pohybu vzduchu.

tEchnIcká data PodlE norMy JakoStI kErakoll



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

Data týkající se klasifikací Eco a Bio jsou převzata z příručky GreenBuilding Rating Manual 2011. Tyto informace byly aktualizovány v červnu 2012 (odk. GBR Data Report - 07.12); 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. Firma KERAKOLL SpA je tedy odpovědná za platnost, aktuálnost a aktualizaci svých informací pouze v případě, jestliže jsou přebírány přímo z webových stránek. Technický list je zpracován na základě našich nejlepších technických  
a praktických znalostí. Jelikož nemůžeme zasahovat přímo do staveb a provádění prací, uvedené informace jsou pouze všeobecného charakteru a v žádném případě nezavazují naši společnost. Doporučujeme provést preventivní zkoušku, abyste ověřili vhodnost produktu ke zvoleným účelům.
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- Výrobek určený k profesionálnímu použití
- dodržujte místní normy a předpisy
-  před prováděním následujících operací je třeba počkat na úplné zaschnutí a vypaření ředidel, což bude záviset na podmínkách prostředí, na proudění vzduchu v místnostech, 

na vlastnostech podkladu a na naneseném množství produktu
- nepoužívejte v uzavřených nebo v nedostatečně větraných prostorech
- nepoužívejte v obydlených prostorech
- nepřekračujte poměry ředění ani množství použité hmoty
- nepoužívejte ke zpevnění impregnací podkladů bez parní zábrany
- větrejte místnosti během používání a po používání, až do úplného vypaření ředidel
- nepoužívejte před pokládkou PVC, linolea, gumy a materiálů citlivých na zbytky ředidel
- v případě potřeby si vyžádejte bezpečnostní list
- pokud zde něco není uvedeno, konzultujte Kerakoll Worldwide Global Service +48 42 225 17 00 - info@kerakoll.pl

UPoZornění


