
ŘADA PRO STAVEBNICTVÍ / Ochranné Impregnační Prostředky

Účel použití
Ochranný impregnační a zpevňující prostředek pro porézní a málo kompaktní povrchy vertikálních struktur, jako jsou: 
- pohledové betonové prvky
- cementové omítky
- savý kámen, pohledové cihly

Pro interiéry a exteriéry.

Nepoužívejte
Na sádrové stěny, na vodorovné povrchy či na podklady s přítomností tlaku vody.

ROZSAH POUŽITÍ
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Vodoodpudivý ochranný zpevňující nátěr s vysokou schopností difúze.

Kerakover Acrilsilossanico, přípravek na bázi pryskyřic v rozpouštědle, je určen pro použití jak na přírodní, tak i na 
syntetické podklady, kamenné podklady a nezhoršuje jejich paropropustnost. Určen na beton v souladu s normou 
EN 1504-2.

Kerakover Acrilsilossanico

Příprava podkladu 
Před aplikací výrobku je nutné ověřit celistvost ošetřovaného povrchu (odstranit praskliny, spoje, mezery).
Povrch k ošetření musí být pevný a zdravý, aby se zabránilo výskytu neošetřených míst způsobených jeho odlupováním. Povrch k ošetření nesmí vykazovat stopy po rozpouštědlech, 
čistících prostředcích, organických usazeninách ani solných výkvětech.
Při výskytu plísní preventivně ošetřit povrch výrobkem Kerakover Eco Activ. Čištění se provádí tlakovým mytím v závislosti na konzistenci podkladu. 
Následně opláchnout vodou. Před aplikací přípravku Kerakover Acrilsilossanico je důležité vyčkat, až bude očištěný povrch perfektně suchý.
Zakrýt veškerá místa, která by mohla být poškozena.

Způsob použití
Přípravek Kerakover Acrilsilossanico je připravený k použití a nemusí se již ředit rozpouštědlem ani vodou.

Nanášení
Výrobek se aplikuje výhradně na savé podklady nevystavené působení slunce, mrazu ani větru. Aplikaci přípravku Kerakover Acrilsilossanico lze provádět štětkou i nízkotlakým 

NÁVOD K POUŽITÍ

KERABUILD® REPAIR SYSTÉM je tvořen řadou řešení pro opravu a zpevnění podkladu. Všechna odpovídají principům stanoveným normou  
CSN EN 1504-9 (Výrobky a systémy pro ochranu a opravu betonových konstrukcí: definice, požadavky, kontrola kvality a hodnocení shody. Všeobecná 
pravidla pro použití výrobků a systémů), formulovaným ve vztahu ke strukturálnímu prvku k ošetření a ke stanoveným záměrům.
Každé z navrhovaných řešení zaručuje nominální životnost (Vn) v délce 50 let, nebo 100 let v souladu s předpisy Eurokódů v rámci Evropy.

KERABUILD® REPAIR SYSTEM 
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SYSTÉM MĚŘENÍ ATESTOVANÝ CERTIFIKAČNÍ ORGANIZACÍ SGS

GREENBUILDING RATING® VÝHODY VÝROBKU

• Hydrofobní a zpevňující

• Vysoký stupeň penetrace

• Snadné nanášení pomocí štětce, válečku nebo nástřikem

• Interiéry, exteriéry

Výrobek nemá žádnou z vlastností vyžadovaných pro 
GreenBuilding Rating® a měl by se používat jen při 
zachování patřičné opatrnosti.
Kerakoll® se zavazuje zlepšit kvalifikaci Rating 
materiálů a výrobků ze skupiny Econula
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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-mail: info@kerakoll.pl

Data týkající se klasifikací Eco a Bio jsou převzata z příručky GreenBuilding Rating® Manual 2012. Tyto informace byly aktualizovány v září 2013 (odk. GBR Data Report - 10.13); 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.

HIGH-TECH
Propustnost páry μ nepozměňuje ošetřovaný podklad
Chemická odolnost vysoká odolnost proti alkáliím
Kontaktní úhel ≥ 95°
Penetrace:
- na cihlovinu (0,5 l/m2) ≈ 4 mm
- na savý kámen (0,3 l/m2) ≈ 2 mm

Data měřena při teplotě +20 °C, relativní vlhkosti 65% a za nepřítomnosti pohybu vzduchu. Hodnoty se mohou měnit podle individuálních podmínek na staveništi.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Vzhled průhledná tekutina
Chemické vlastnosti akrylo-siloxan
Balení sudy 15–5 l 
Skladování ≈ 24 měsíců v originálním balení
Upozornění chránit před mrazem, vyvarovat se přímého slunečního záření a zdrojů tepla
Hustota ≈ 0,95 kg/l
Pracovní teplota od +5 °C do +30 °C
Vlhkost podkladu ≤ 6 %
Smáčivost zvýšená penetrace do nasákavých podkladů
Vydatnost na jednu vrstvu ≈ 0,3–0,5 l/m2

Data měřena při teplotě +20 °C, relativní vlhkosti 65% a za nepřítomnosti pohybu vzduchu. 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
- pracovat při teplotách mezi +5°C a +35°C
- zakrýt povrch, který se nebude upravovat
- nenanášet na sádru
- nenanášet na mokrý povrch ani na povrch s výskytem vzlínající vlhkosti
- nenanášet na vodorovné podklady vystavené chůzi
- chránit povrch před sluncem, deštěm, mrazem a prouděním vzduchu
- zabránit styku s přímým slunečním zářením, se zdroji tepla, chránit před mrazem: skladovat v prostorech s teplotou vyšší než +5 °C
- 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
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Ochranná impregnace provedená přípravkem Kerakover Acrilsilossanico není vhodná pro utěsnění struktur, jako jsou terasy, sklepy, opěrné zdi či jímky na vodu.
Ověřit případnou nekompatibilitu s některými cihlovými prvky prostřednictvím příslušných technických listů daného výrobce.

DALŠÍ POKYNY

nástřikem ze vzdálenosti cca 15 cm od povrchu. Při vertikálním použití je doporučeno aplikovat přípravek směrem zespoda nahoru, čerstvý na čerstvý, až do kompletního nasáknutí. 
Impregnovaný povrch je nutno chránit před deštěm po dobu alespoň 3–4 dnů. Pro docílení dlouhé trvanlivosti a zamezení odlupování je vhodné proniknout penetrací do ma-
ximální možné hloubky.

Čištění
Čištění nástrojů od zbytků přípravku Kerakover Acrilsilossanico se provádí pomocí výrobku Keradecor Eco Solmix Universal bezprostředně po použití.

NÁVOD K POUŽITÍ

Vodoodpudivá ochrana a konsolidace vertikálních povrchů, jako je beton, cementové omítky, zdi, pohledové cihly či kamenný materiál, vytvořená aplikací pomocí štětky, nebo 
nízkotlakým nástřikem nefilmogenního impregnačního přípravku na bázi siloxanových pryskyřic v organických rozpouštědlech, typu Kerakover Acrilsilossanico od firmy Kerakoll. 
Odpovídá vlastnostem požadovaným dle normy EN 1504-2, impregnace (I).

SPECIFIKACE POLOŽKY


