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ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙωΝ ΤΟΠΟθΕΤΗΣΗΣ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ

ΣΕΙΡΑ ΚΕΡΑΜΙΚωΝ ΠΛΑΚΙδΙωΝ

Επαγγελµατικό σταθεροποιητικό υδατοδιαλυτό υλικό που εισχωρεί σε βάθος, υψηλής τεχνολογίας, έτοιμο προς 

χρήση, κατάλληλο για την αποκατάσταση της συνέχισης των μηχανικών αντοχών σε τσιμεντοειδή υποστρώματα 

αραιάς συνοχής, σαθρά και εύθρυπτα, πριν από την τοποθέτηση κεραμικών πλακιδίων, κεραμικού γρανίτη και 

κεραμικού γρανίτη τύπου μαρμάρου, μαρμάρων και φυσικών λίθων, παρκέ, μοκέτας και πλαστικών υλικών 

επένδυσης.

ΥΨΗΛΗ ΕΙΣΧΩΡΗΣΗ – Κονιάµατα ασθενούς κρυσταλλικής δοµής οφειλόµενη σε µερική ενυδάτωση του  

συνδετικού υλικού, χρειάζονται να σταθεροποιηθούν σε βάθος προκειµένου να αποκατασταθεί η συνέχιση των 

µηχανικών αντοχών. Η καινοτοµική τεχνολογία KERADUR δρα µέσω του πολυµερισµού µονοµερών στοιχείων 

διαλυμένων στο νερό, με χαµηλό ιξώδες, εξασφαλίζοντας υψηλή ικανότητα διείσδυσης και οµοιόµορφη  

σταθεροποίηση όλων των ασθενών τµηµάτων του κονιάµατος, συνθήκη πρωταρχικής σηµασίας για την  

επαγγελµατική τοποθέτηση των υλικών επένδυσης.

ΥΨΗΛΗ ΧΗΜΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ – Η χρήση λεπτότατων ανόργανων πολυµερών, συµβατών µε το αλκαλικό 

περιβάλλον του τσιµέντου, αποτελούν εγγύηση για την υψηλή χηµική σταθερότητα του KERADUR, εξασφαλίζοντας 

µία κανονική και ολοκληρωµένη κρυσταλλοποίηση του ενδιάµεσου πορώδους καθώς και την πλήρη παθητικότητα 

στο νερό για την ασφαλή τοποθέτηση ακόµη και υλικών επένδυσης ευαίσθητων στην υγρασία.

ΦΥΣΙΚΟ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΝΕΡΟ – Το KERADUR, χωρίς να περιέχει καθόλου οργανικές πτητικές ουσίες, δεν εκλύει 

αναθυµιάσεις βλαβερές για την υγεία και το περιβάλλον. Έτσι µπορεί να εφαρµοστεί σε εσωτερικούς χώρους  

χωρίς αντενδείξεις. Η τέλεια ισορροπία µεταξύ της ταχύτητας και της θερµοκρασίας αντίδρασης των πολυµερών 

ολοκληρώνει την τεχνολογική υπεροχή του KERADUR, εξασφαλίζοντας τη χρήση του υπό οποιαδήποτε  

περιβαλλοντική συνθήκη. Εφαρµόζεται εύκολα µε ψεκασµό πάνω σε όλες τις απορροφητικές τσιµεντοειδείς 

επιφάνειες.

Σχεδιασµένο από τον Τοµέα Έρευνας και Ανάπτυξης και Εγγυηµένο από το Κέντρο Μελετών. 
Συµµορφώνεται µε το Πρόγραµµα CARE για την Προστασία του Περιβάλλοντος και της Υγείας:
Μέθοδος M1 – Πράξη F100.

σελίδα 1/4



Co
de

 F
10

2 
20

08
/0

6-
EL

keradur

ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ

Η σταθεροποίηση τσιµεντοειδών υποστρωµάτων αραιάς συνοχής, εύθρυπτων και σαθρών, πριν από την τοποθέτηση επενδύσεων από 
κεραµικά πλακίδια, κεραµικό γρανίτη, µάρµαρα και φυσικούς λίθους, παρκέ, µοκέτα και πλαστικά υλικά επένδυσης θα πραγµατοποιηθεί 
µε ένα επαγγελµατικό σταθεροποιητικό υδατοδιαλυτό υλικό που εισχωρεί σε βάθος, υψηλής τεχνολογίας όπως το KERADUR της 
Εταιρίας Kerakoll. Εφαρµόστε πάνω στο υπόστρωμα χρησιµοποιώντας πατρόγκα ή ψεκαστήρα ανάλογα µε την απορροφητικότητα του 
υποστρώματος για µία µέση απόδοση ≈ ___ kg/m2.

ΠΕ∆ΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Σταθεροποιητικό υλικό που εισχωρεί σε βάθος για την επεξεργασία απορροφητικών υποστρωμάτων πριν από την 
εφαρµογή υλικών λείανσης ή την τοποθέτηση υλικών επένδυσης.

Προϊόντα για επάλληλη εφαρμογή:
 - τσιµεντοειδή συγκολλητικά υλικά και συγκολλητικά υλικά σε διάλυμα
 - υλικά λείανσης, υλικά εξομάλυνσης, τσιµεντοειδή επιχρίσµατα και επιχρίσµατα µε βάση το γύψο

Υποστρώματα:
 - απορροφητικά τσιµεντοειδή κονιάµατα
 - τσιµεντοειδή επιχρίσµατα και ασβεστοκονιάµατα

Προορισµός χρήσης
Σε δάπεδα και τοίχους εσωτερικών χώρων προοριζόµενα για αστική, εµπορική, βιοµηχανική χρήση.

Δε χρησιµοποιείται
Σε εξωτερικούς χώρους, σε µη απορροφητικά υποστρώματα, σε υποστρώματα µε βάση το γύψο ή τον ανυδρίτη, σε βρεγµένα 
υποστρώματα ή σε υποστρώματα υποβαλλόµενα σε ανιούσα υγρασία. Σε χώρους µε συνεχή παρουσία νερού. Ως υλικό 
στεγανοποίησης. Για να αυξήσει τις µηχανικές αντοχές του υποστρώµατος.

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

Προετοιµασία
Το KERADUR είναι έτοιµο προς χρήση για κάθε είδος εφαρµογή σε τοίχο και δάπεδο και πάνω σε όλα τα απορροφητικά υποστρώµατα. 
Ανακινήστε καλά το µπετόνι πριν το ανοίξετε ώστε να επιτρέψετε την οµοιογενοποίηση του υγρού.

Εφαρµογή
Το KERADUR διανέµεται οµοιόµορφα πάνω στην επιφάνεια προς επεξεργασία µε πατρόγκα, ρολό ή ψεκαστήρα, ελέγχοντας ότι έχει 
απορροφηθεί πλήρως από το υπόστρωµα. Κατά τη διάρκεια της εφαρµογής αποφύγετε τα λιµνάσµατα του KERADUR πάνω στην 
επιφάνεια που δημιουργούν ένα γυαλιστερό φιλμ. Ελέγξτε πάντα το επίπεδο σταθεροποίησης που επιτυγχάνεται στην επιφάνεια 
προς επεξεργασία. Πάνω σε υποστρώματα υψηλής απορροφητικότητας χρειάζεται να εφαρμοστούν περισσότερα από ένα χέρια, 
τα οποία θα πρέπει να εκτελούνται µετά το πλήρες στέγνωµα του προηγούµενου χεριού. Σε τέτοιες περιπτώσεις η κατανάλωση 
του υλικού ενδέχεται να αυξηθεί σηµαντικά.

Καθαρισµός
Ο καθαρισµός των εργαλείων από τα υπολείµµατα του KERADUR πραγµατοποιείται µε νερό πριν από το πλήρες στέγνωμα του 
προϊόντος.

ΑΛΛΕΣ ΥΠΟ∆ΕΙΞΕΙΣ

Μετά από τη χρήση του KERADUR ελέγξτε, τη στιγµή της τοποθέτησης, ότι η υγρασία του υποστρώµατος είναι κατάλληλη για να 
δεχτεί τον τύπο του υλικού επένδυσης που επιλέξατε. Σε περίπτωση επακόλουθης τοποθέτησης παρκέ ή άλλων υλικών επένδυσης 
υποβαλλόµενων σε µεγάλες μετακινήσεις, επαληθεύστε την αποτελεσματικότητα της σταθεροποίησης του υποστρώματος 
εκτελώντας µία ή περισσότερες δοκιµές αντοχής στον εφελκυσµό και ελέγξτε σε βάθος την τιµή αποµένουσας υγρασίας µε 
υγρόµετρο καρβιδίου.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ

Τα υποστρώµατα πρέπει να είναι απορροφητικά, στεγνά, καθαρά από σκόνη, λάδια και λίπη, χωρίς ανιούσα υγρασία, δίχως 
εύθρυπτα, σαθρά και ήδη αποκολληµένα τµήµατα, να είναι σταθερά στις διαστάσεις τους, µη παραµορφώσιµα και χωρίς ρωγµές. 
Υπολείµµατα βερνικιών και χρωµάτων πρέπει να αφαιρούνται διεξοδικά. Τυχόν συµπαγή επιφανειακά στρώµατα πρέπει να 
αδροποιούνται ώστε να επιτραπεί η διείσδυση σε βάθος του σταθεροποιητικού υλικού.
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ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ∆Ε∆ΟΜΕΝΑ

Φυσιογνωµία  Υγρό διαφανές

Ειδικό βάρος ≈ 1,16 kg/dm3

CARE Μέθοδος M1 – Πράξη F100

∆ιατήρηση ≈ 12 µήνες εντός αρχικής συσκευασίας

Προειδοποιήσεις Ευαίσθητο στον παγετό

 Να αποφεύγεται η άµεση έκθεση στον ήλιο και σε πηγές θερµότητας

Συσκευασία Μπετόνια 25 – 5 kg

ΤΕΧΝΙΚΑ ∆Ε∆ΟΜΕΝΑ σύµφωνα µε το Πρότυπο Ποιότητας Kerakoll

Ιξώδες ≈ 24 mPa · δευτ/πτα, ρότορας 1 RPM 100 µέθοδος Brookfield

pH ≈ 11,95

Οριακές θερµοκρασίες εφαρµογής από +5 °C έως +35 °C

Χρόνος αναµονής για την τοποθέτηση ≥ 24 ώρες

Απόδοση ≈ 0,15 – 0,25 kg/m2

Συµµόρφωση EC 1 GEV-EMICODE Πιστ. GEV 1234/11.01.02

Λήψη δεδοµένων στους +23 °C, 50% Σ.Υ. και χωρίς αερισµό. Ενδέχεται να διαφοροποιούνται ανάλογα µε τις ειδικές συνθήκες που επικρατούν στο εργοτάξιο: θερµοκρασία, αερισµός, απορροφητικότητα 
επιφάνειας.

ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

- Προϊόν για επαγγελµατική χρήση
-  µην εργάζεστε σε θερµοκρασίες κατώτερες των +5 °C και παρουσία υψηλής σχετικής υγρασίας στον αέρα, η οποία εµποδίζει την εξάτµιση 

της περίσσειας νερού
- µη χρησιµοποιείται πάνω σε υγρά υποστρώµατα ή σε υποστρώματα µε πιθανότητα εµφάνισης υγρασίας
- µη χρησιµοποιείται σε εξωτερικούς χώρους
- ελέγξτε ότι το προϊόν δεν έχει σχηµατίσει επιφανειακό φιλμ
- µετρήστε την αποµένουσα υγρασία του υποστρώματος πριν από την τοποθέτηση υλικών επένδυσης ευαίσθητων στο νερό
- να χρησιµοποιείται µόνο πάνω σε υποστρώματα τσιµεντοειδούς βάσης
- σε περίπτωση ανάγκης ζητήστε το έντυπο δεδοµένων ασφαλείας
-  για οτιδήποτε δεν προβλέπεται στο παρόν έντυπο συµβουλευτείτε την Υπηρεσία Kerakoll Worldwide Global Service +30-

22620.57.151
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ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΥΓΕΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Για ένα βιοµηχανικό σύστηµα όπως η Kerakoll η προσοχή στην ασφάλεια εννοούµενη 
ως προστασία της υγείας του ανθρώπου και προστασία του περιβάλλοντος είναι 
πρώτα απ’ όλα µία στάση σκέψης, η οποία συγκεκριµενοποιείται µε σαφείς κανόνες 
και µεθοδολογίες. Το Πρόγραµµα CARE γεννήθηκε µε αυτούς τους στόχους: τη 
γέννηση ασφαλών προϊόντων, µέσα σε ένα ασφαλές εργασιακό περιβάλλον, µε 
διαδικασίες που προστατεύουν το περιβάλλον και την υγεία, πριν, κατά τη διάρκεια, 
καθώς και µετά τη χρήση τους.

Οι παρούσες πληροφορίες ενημερώθηκαν τον Ιούνιο του 2008. Τονίζεται ότι ενδέχεται να υποβληθούν σε διορθώσεις και/ή μεταβολές στο πέρασμα 
του χρόνου από την KERAKOLL SpA. Για τις προκείμενες τυχόν ενημερώσεις, μπορείτε να συμβουλευτείτε την ιστοσελίδα www.kerakoll.com. Συνεπώς, 
η KERAKOLL SpA ευθύνεται, για την ισχύ, την επικαιρότητα και την ενημέρωση των πληροφοριών της μόνο εάν αυτές έχουν εξαχθεί απευθείας από την 
ιστοσελίδα της.
Το έντυπο τεχνικών στοιχείων συντάχθηκε με βάση τις καλύτερες τεχνικές και εφαρμοσμένες τεχνογνωσίες μας. Ωστόσο, αδυνατώντας να επέμβουμε 
κατευθείαν στις συνθήκες των εργοταξίων και στην εκτέλεση των εργασιών, οι παρούσες πληροφορίες αποτελούν υποδείξεις γενικού χαρακτήρα και 
δε δεσμεύουν με κανένα τρόπο την Εταιρία μας. Συνεπώς, συνιστάται μία δοκιμή εκ των προτέρων με σκοπό την επαλήθευση της καταλληλότητας του 
προϊόντος για την προβλεπόμενη χρήση.

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ KERAKOLL

Οπουδήποτε και αν βρίσκεστε και οποιοδήποτε είναι το έργο σας µπορείτε πάντοτε 
να εµπιστευθείτε την εξυπηρέτηση Kerakoll: για εµάς η τέλεια και ολοκληρωµένη 
υποστήριξη είναι δεδοµένη όπως και η ποιότητα των προϊόντων µας.
Tεχνική Υποστήριξη +30-22620.57.151 - Τεχνικές συµβουλές σε σύντοµο χρόνο.
Εξυπηρέτηση Πελατών - Τεχνική βοήθεια στο εργοτάξιο εντός 24 ωρών.
Εκπαιδευτική Υποστήριξη - Επαγγελµατική κατάρτιση για την υποστήριξη της 
ποιότητας.
Υπηρεσία Εγγύησης Προϊόντων - Η εγγύηση που διαρκεί στο χρόνο.
Kerakoll.com - Το κανάλι που προτιµάτε για τα έργα σας.

ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ KERAKOLL

Σε όλες τις µονάδες του Οµίλου Kerakoll, πριν από την απόκτηση καταλληλότητας 
για παραγωγή, τα προϊόντα υποβάλλονται σε υψηλότατα πρότυπα δοκιµαστικού 
ελέγχου τα επονοµαζόµενα Πρότυπο Ποιότητας Kerakoll, στα πλαίσια των οποίων 
το Κέντρο Εφαρµοσµένων Τεχνολογιών υποστηρίζει µε προηγµένης τεχνολογίας 
εργαλεία την εργασία των Ερευνητών: χάρη σε αυτήν είναι δυνατός ο διαχωρισμός 
των μεμονωμένων στοιχείων οποιασδήποτε χηµικής σύνθεσης, ο εντοπισµός 
πιθανών αδύναµων σηµείων µέσω συγκεκριµένων προσοµοιώσεων εργοταξίου και 
η ενδεχόµενη τελική απαλοιφή τους. Μετά από αυτούς τους κύκλους δοκιµών τα 
νέα προϊόντα υποβάλλονται στις πλέον ακραίες καταπονήσεις: τα Safety-Test.

KERAKOLL ΕΛΛΑΣ Ε.Π.Ε.
1ο Χλµ. Σχηµαταρίου - Αυλίδας, Θέση Ρουθούνια
3 2 0  0 9  Σ χη µ α τ ά ρ ι  Β οι ω τ ί α ς ,  ΕΛΛΑ∆Α
Tel +30 22620 57151 - Fax +30 22620 58788
kerakoll@kerakollhellas.gr - www.kerakoll.com
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