
Kerakover Eco Kompact Pittura
 - Kategorie: Organické minerální
 - Ochrana a povrchová úprava

CO

NTRIBUTES TO

P O I N T S

• Odolná vůči působení plísní, řas a hub

• Vysoká vodoodpudivost

• Sníží příjem nečistot

• Optimální krycí a vyplňující vlastnosti

• Snadné nanášení štětcem, válečkem a nástřikem

• Vysoká vydatnost

Účel použití
Špíně odolný ochranný dekorativní nátěr: 
- omítek z vápenné malty 
- cementových omítek
- omítek na bázi vzdušného a hydraulického vápna
- sádrových omítek
- sádrokartonu
- prefabrikovaných prvků z cementových konglomerátů
- vyrovnávacích hmot na bázi cementu či sádry
- vyrovnávacích hmot na bázi vzdušného či hydraulického vápna
- panelů na bázi dřeva typu „překližka“

Pro interiéry a exteriéry.

Nepoužívejte
Při výskytu vzlínající vlhkosti.

ROZSAH POUŽITÍ

ŘADA PRO STAVEBNICTVÍ / Ochrana a povrchová úprava
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Vodní barva na bázi akrylátu a hydrofobizovaných siloxanů, vyplňující s kompaktním 
povrchem, organická minerální, ekokompatibilní, krycí a matná, ideální pro GreenBuilding. 
Bezrozpouštědlová, šetrná vůči životnímu prostředí a zdraví uživatelů.

Kerakover Eco Kompakt Pittura s přísadami proti biodegradaci, drhnutelná, vyplňující, vysoce estetická a 
s vysokou krycí schopnosti. Vysoká hydrofobita a odolnost vůči atmosférickým vlivům. Interiéry, exteriéry.

Kerakover Eco Kompact Pittura

VÝHODY VÝROBKU

 - Receptura je založena na minerálech místního původu, aby se snížily emise 
skleníkových plynů z důvodu přepravy

 - Zaručuje bezpečnější použití na stavbě

ECO POZNÁMKA

GREENBUILDING RATING®

SYSTÉM MĚŘENÍ ATESTOVANÝ CERTIFIKAČNÍ ORGANIZACÍ SGS

Rating vypočten na základě 
průměrného složení barev
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Příprava podkladu 
Očistit pečlivě podklady pomocí vhodných prostředků a odstranit tak veškerou usazenou nečistotu, prach či výkvěty. Při přítomnosti plísní nebo biodeteriogenů použijte 
preventivně přípravek Kerakover Activ.
Na nové a staré prašné podklady aplikujte cca 12 hodin předem vodní penetraci Kerakover Eco Acrilex Primer pro zpevnění, vyrovnání savosti a zlepšení přilnavosti následného 
dekorativního systému.
Pokud je potřeba podklad více zpevnit, aplikujte cca 24 hodin před prováděním nátěru, jednou nebo víckrát rozpouštědlový spojovací můstek Kerakover Acrilex Consolidante.  
V takovém případě je potřeba provést zkoušku pro ověření dosahovaného zpevnění a savosti.
Omítky musí být dokonale vyzrálé. Opravené omítky je nutno nechat odležet až do jejich kompletního vyzrání.
V případě výskytu částečně poškozených maleb či syntetických vrstev je nutné kompletně odstranit volné částice, které nepřiléhají pevně k podkladu.
Na různorodé povrchy použít speciální vyrovnávací přípravky z řady Rasobuild® Eco Top a aplikovat základní nátěr Kerakover Eco Acrilex Primer.

Příprava
Před naředěním je nutno přípravek Kerakover Eco Kompact Pittura vždy důkladně promíchat. Výrobek se pro aplikaci první a druhé vrstvy ředí až do 20-30 % objemu čistou vodou 
v závislosti na typu podkladu a používaných nástrojů.

Aplikace
Přípravek Kerakover Eco Kompact Pittura je nutno pečlivě nanést na celý povrch pomocí štětce, válečku či nástřikem ve dvou vrstvách, na suché podklady či na podklady s relativní 
vlhkostí ne vyšší než 6 %.
Aplikaci je možné provádět výhradně při teplotě okolního prostředí a podkladu mezi +5 °C a +30 °C a relativní vlhkosti okolního prostředí pod 80 %.
Vyčkat alespoň 12 hodin mezi aplikací jednotlivých vrstev, nebo každopádně do úplného uschnutí povrchového filmu. 
Neprovádět aplikaci na přímém slunci. Po aplikaci je nutno chránit vnější povrchy před deštěm a vlhkostí až do úplného uschnutí povrchového filmu.
V případě použití různých šarží barevného přípravku nebo při dokončování práce přípravkem připraveným v barvoměru se doporučuje smíchat jednotlivé přípravky, aby zabarvení 
bylo stejnoměrné. V aplikaci pokračujte vždy z rohu do rohu.
Při použití zářivých barev se pro dosažení rovnoměrného krytí doporučuje provést barevný podkladový nátěr. Pro zamezení vzniku různých barevných odstínů při pracovních 
přestávkách dbejte na to, aby byly ucelené plochy zpracovávány na jeden zátah.

Čištění
Čištění nářadí potřísněných výrobkem Kerakover Eco Kompact Pittura se provádí vodou před vytvrzením výrobku.

NÁVOD K POUŽITÍ

Odstíny barev zobrazené ve vzornících jsou jen orientační a nejsou závazné. Je proto doporučeno provést předběžnou zkoušku pro ověření správného odstínu barvy a skutečné 
vydatnosti přípravku.
Další dodávky výrobku se stejným kódem barvy mohou mít menší chromatické odchylky. Je nutné nakoupit vždy takové množství, které zaručí možnost dokončení práce. V případě 
doobjednávky výrobku je nutno vždy uvést daný kód výrobní šarže.
V případě použití jasných a intenzivních odstínů je nutno zvážit citlivost na ultrafialové záření, jak je uvedeno v našich vzornících barev a v našem softwaru GreenDesign. Tato 
informace je uvedena také v dokumentaci přiložené ke vzorkům výrobku či v dokumentaci zpracované oddělením pro míchání, a to pro zaslání požadovaných formulací.
Při aplikaci je nutno zvážit podmínky daného ročního období (odlišná teplota a vlhkost způsobují značné změny doby schnutí a/nebo chování nátěru).
Zajistit vhodné ochranné zakrytí lešení a chránit vždy veškeré povrchy, které nemají být ošetřeny tímto nátěrem. 
V případě aplikace nátěru na povrchy s většími rozměry je nutné nátěr přerušit v blízkosti spojů či okapů.
Při vysoké vlhkosti okolí a podkladu mohou vznikat nažloutlé, průhledné, lehce lesklé a lepivé skvrny, způsobené vodorozpustnými povrchově aktivními látkami, které produkt 
obsahuje. Následky tohoto jevu lze ze stěn odstranit umytím nebo se odstraní jednoduše při opakovaných dešťových srážkách. Vlivem tohoto jevu nedochází ke změně 
charakteristik vrstvy ani úrovně krytí. Pokud by musela být provedena další aplikace výrobku, důkladně umyjte stěny a preventivně naneste vrstvu Kerakover Eco Acrilex Fondo. 
Tento jev se ve stabilních klimatických podmínkách nevyskytuje.

DALŠÍ POKYNY

Ochranný a dekorativní nátěr vnitřních i venkovních ploch, s nanášením štětcem, válečkem nebo stříkáním krycí minerální barvy na bázi akrylátu a hydrofobizovaných siloxanů, 
vyplňující s kompaktnim a drhnutelným povrchem, hydrofobní s vysokou ochranou proti povětrnostním vlivům, znečištění, bakteriím, houbám a řasám typu Kerakover Eco Kompact 
Pittura od firmy Kerakoll, GreenBuilding Rating® 3.

SPECIFIKACE POLOŽKY
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Data týkající se Rating jsou převzata z příručky GreenBuilding Rating® Manual 2012. Tyto informace byly aktualizovány v červnu 2020 (odk. GBR Data Report - 07.20); 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, musí být tyto údaje 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.

ISO 9001
CERTIFIED
IT10/0327

ISO 14001
CERTIFIED

IT242729/UK

BS 18001
CERTIFIED

IT255412/UK

KERAKOLL S.p.a.
Via dell’Artigianato, 9 - 41049 Sassuolo (MO) Italy
Tel  +39 0536 816 511 -  Fax +39 0536 816 581
info@kerakoll.com - www.kerakoll.com

- Výrobek určený k profesionálnímu použití
- postupujte v souladu se státními předpisy a normami
- pracujte při teplotách mezi +5 °C a +30 °C
- zkontrolujte, zda podklad není zmrzlý
- chránit povrchy před přímým sluncem a před větrem
- v prvních 48 hodinách po aplikaci je nutné chránit natřené povrchy před deštěm a vysokou vlhkostí
- v případě potřeby si vyžádejte bezpečnostní list
- pro jiné účely zde neuvedené je nutno kontaktovat Kerakoll Worldwide Global Service +48 42 225 17 00 – info@kerakoll.pl

UPOZORNĚNÍ

Vzhled  Bílá nebo barevná nátěrová barva
Hustota  ≈ 1,6 kg/ℓ
Chemické vlastnosti akrylátová
Skladování ≈ 18 měsíců v původním balení
Upozornění chránit před mrazem, vyvarovat se přímého slunečního záření a zdrojů tepla
Viskozita ≈ 48000 cps, rotor 6 RPM 10 Brookfieldova metoda
Balení kbelíky 4 – 14 ℓ
Pracovní teplota od +5 °C do +30 °C
Vlhkost podkladu ≤ 6%
Doba čekání mezi nanesením 1. a 2. vrstvy ≥ 12 h
Ředění vodou 1. a 2. vrstvy 20-30 % objemu
Vydatnost na 2 vrstvy na podkladu s jemnou povrchovou úpravou ≈ 0,2 – 0,25 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

HIGH-TECH

TECHNICKÉ ÚDAJE

Vlastnosti suché vrstvy při spotřebě ≈ 0,4 – 0,5 ℓ/m2 Zkušební metoda Požadavky EN 1504-2 (C) Výkon Kerakover Eco Kompact Pittura

Propustnost CO2 EN 1062-6 sD (CO2) > 50 m sD > 50 m

Propustnost vodních par (SD) EN ISO 7783 referenční třída Třída I < 5 m

Kapilární absorpce a propustnost vody EN 1062-3 W ≤ 0,1 kg/m2 h-0,5 W ≤ 0,1 kg/m2 h-0,5

Přilnavost při odtržení EN 1542 ≥ 0,8 N/mm2 ≥ 0,8 N/mm2

Reakce na oheň UNI EN 13501-1 B-S1, d0

Vlastnosti suché vrstvy při spotřebě ≈ 0,2 – 0,25 ℓ/m2 Zkušební metoda Požadavky EN 1062-1 Výkon Kerakover Eco Kompact Pittura

Propustnost vodních par EN 7783 referenční třída Třída V2 (střední)

Propustnost vody v kapalném skupenství EN 1062-3 referenční třída třída W3 (nízká)

Shoda s Kuenzlovou teorií DIN 18550 w < 0,5 kg/m2∙h0,5 – SD < 2 m v souladu
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