ex BioLab® No Limits®

KATMISTOOTED / Biogel® liimgeel SAS-tehnoloogiaga keraamilise plaadi ja looduskivi jaoks

KERAKOLL’i AINULAADNE GEO-SIDEAINEL PÕHINEV,
STRUKTUURILINE JA PAINDUV MITMEOTSTARBELINE
LIIMGEEL IGASUGUSTE MATERJALIDE LIIMIMISEKS KÕIGILE
ALUSPINDADELE NING IGASUGUSEKS KASUTAMISEKS,
ISEGI ÄÄRMUSLIKES TINGIMUSTES. KESKKONNASÕBRALIK.
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ROHE-EHITUSE SERTIFIKAAT®

NÕUETELEVASTAVUS JA SERTIFIKAADID
KERAKOLL S.p.A. Via dell’Artigianato, 9
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DoP n° 0357
EN 12004:2007+A1:2012
BIOGEL NO LIMITS
Parem tsemendipõhine liimaine kõigiks sise- ja välitingimustes
toimuvateks plaatimistöödeks
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- Kategooria: Anorgaanilised mineraalsed tooted
- Klass: SAS-tehnoloogiaga Biogel®-liimgeel
- Sertifikaat: Eco 5

Klass A1
Looduslike
Ümbertöödeldud Heitekogus
mineraalide
mineraalide
CO2/kg
sisaldus
sisaldus
217 g
Hall
64% Hall
33% Hall
Valge
61% Valge
61% Valge 246 g

Väga vähe
LOÜ heitmeid

≥ 1,0 N/mm2

Võib ümber
töödelda inertse
materjalina

≥ 1,0 N/mm2
≥ 1,0 N/mm2
≥ 1,0 N/mm2

SERTIFITSEERIMISASUTUSE SGS AKREDITEERITUD HINDAMISSÜSTEEM

See SDS

- Rohe-ehituse hindamissüsteem GreenBuilding Rating®
on usaldusväärne viis ehitusmaterjalide
keskkonnatoime mõõtmiseks ja parendamiseks.
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2,20 Valge
kg CO2 eq/m2
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- Valmistatud kohalikku päritolu mineraalidest, mis
tähendab transportimisel väiksemaid
kasvuhoonegaaside heitmeid
- Sisaldab ümbertöödeldud mineraale, mis vähendab
toormaterjalide hankimisest tekkivat keskkonnakahju
- Ühekomponentne; plastanumate vältimine vähendab
CO2 heitmeid ning erijäätmete kõrvaldamise vajadust
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INTS

* ÉMISSION DANS L’AIR INTÉRIEUR Information sur le niveau d’émission de substances volatiles dans l’air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles
émissions) à C (fortes émissions).

LAD

KASUTUSA

ALUSPINNAD
PAIGALDATUD TELLISED
VEEKINDLUST ANDVAD TOOTED
KÜTTESÜSTEEMID
TSEMENDIPÕHISED JUHTLATID
ASFALTPINNAD
BETOON
KIPSPLAAT
KIUDTSEMENDIST PANEELID
KIPS JA ANHÜDRIIT
MULLBETOON
TELLIS
LUBJA- JA TSEMENDIPÕHISED
KROHVID/PAHTLID
SOOJUSISOLATSIOON
PLAATSÜSTEEMID
ISOLEERPLAADID
LÖÖGIMÜRA ISOLATSIOON
PLAADID
PUIT
METALL
PVC

Alati ei pruugi olla võimalik saavutada aluspindade, materjalide ja kasutusviiside
kombinatsiooni. Kontrollige kindlasti konkreetse toote tehnilistest andmetest, kas
see on sobilik. Kõige kohta, mida ei ole selles loetelus mainitud, tuleb kindlasti
infot küsida Kerakolli klienditeenindusest.

MATERJALID

OTSTARVE

PORTSELANPLAADID
LAMINEERITUD SAVI
ÕHUKESED PANEELID
KERAAMILISED PLAADID
SUURTE MÕÕTMETEGA
300 x 150 CM PANEELID
MARMOR – LOODUSKIVI
KOMPOSIITMATERJALID
KLAASMOSAIIK
KLAASPLAADID
SOOJUS- JA
HELIISOLATSIOON
TERRAKOTA – KLINKER

LIIMIMINE JA VIIMISTLUS
PÕRANDAD JA SEINAD
SISEKASUTUSEKS –
KATTEKIHID
TERRASSID JA RÕDUD
FASSAADID
BASSEINID JA PURSKKAEVUD
SAUNAD JA SPAAD
KODU
ÄRI
TÖÖSTUS
TÄNAVAMÖÖBEL

TUSED
ETTEVALMIS AMINE
JA KASUT
Kasutusjuhised on koostatud profikvaliteedi saavutamiseks vajalike

põhimõtete järgi. Järgida kohalduvaid standardeid ja riiklikke eeskirju.

• LIIMAINE ETTEVALMISTAMINE
Veega segamine (EN 1348)
≈ 30% – 32% kaalust
(≈ 7,5 – 8 ℓ/1 kott)
Shock-valge
≈ 32,3% – 35,5% kaalust
(≈ 8 – 8 9/1 kott)
Veega segamine kohapeal
Täispaksusega kihi ning täieliku märjatavuse jaoks:
Hall ≈ 8 ℓ / 1 kott
≈ 8 ℓ / 1 kott
Seintel, suure ja väikese paksusega kihi jaoks:
Hall
≈ 7 ℓ / 1 kott
≈ 6,7 ℓ / 1 kott

Lisatava vee kogus, mis on märgitud pakendile, on
ligikaudne juhis. Olenevalt kasutusotstarbest on
võimalik saada erineva tiksotroopsusega segusid.
• KASUTAMINE
Konstruktsiooniliimuvuse tagamiseks on vaja kanda
liimainet selline kiht, mis katab kogu kattematerjali
tagakülje.
Suurte, kandiliste, >60 cm ja õhemate plaatide korral
on liimaine võib-olla vaja kanda otse materjali
tagaküljele.
Kontrollige näidiseid, et veenduda, kas liimaine on
materjali tagaküljele kandunud.
Elastsete deformatsioonivuukide loomine:
- ≈ 10 m2 välistingimustes,
- ≈ 25 m2 sisetingimustes,
- iga 8 meetri järel, kui paigalduskoht on pikk ja kitsas.
Arvestage kõigi aluspinnas olevate struktuursete,
fraktsioneerivate ja perimeetriliidetega.
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• ALUSPINNA ETTEVALMISTAMINE
Kõik aluspinnad peavad olema tasased, töödeldud,
kahjustamata, kompaktsed, jäigad, vastupidavad,
kuivad ning puhtad liimieemaldist ja niiskusest. Hea
tava on väga imavad betoonpinnad niisutada või
kanda neile kiht A Eco krunti.

Selle meetodi eesmärk on katsetada liimaineid
nii kohalduvate standardite järgi ning mõningates
kõige äärmuslikumates tingimustes, mida võib
paigalduskohal esineda, kasutades rangeid
teaduslikke meetodeid ning mõningat kõige
tänapäevasemat tehnoloogiat, mis on Kerakoll®
GreenLab’ile kasutuses.
KASUTUSTINGIMUSED
25 kg
≈ 12 kuud originaalpakendis
Kaitsta niiskuse eest
2 kuni 15 mm

≈ 4 tundi
≈ 6 tundi
Säilivus avatult +23 °C juures (plaat BIII):
EN 1346
EN 1346
Säilivus avatult +35 °C juures (plaat BIII):
EN 1346
EN 1346
Vajalik aeg külmakindluseni (plaat BIa)
alates +5 °C kuni -5 °C ≈ 8 tundi
Liitekohad on kõnnitavad/krohvitavad +23 °C juures:
≈ 24 tundi
≈ 20 tundi
Liitekohad on kõnnitavad/krohvitavad +5 °C juures:
≈ 50 tundi
≈ 50 tundi
Seinad on krohvitavad +23 °C juures (plaat BIa)
≈ 20 tundi
≈ 15 tundi
Kasutusvalmis +23 °C / +5 °C juures (plaat BIa)
- kergema jalgsiliikluse taluvus ≈ 2–3 päevaga
- tiheda jalgsiliikluse taluvus ≈ 3–7 päevaga
- basseinid (+23 °C) 14 päeva

SED

LISAMÄRKU

• ERILISTE ALUSPINDADE EELTÖÖTLEMINE
Puit (ainult sisekasutus) paksusega ≥25 mm:
Keragrip Eco
Metall (ainult sisekasutus):
Keragrip Eco
Asfaltpind (ainult sisekasutus):
Primer A Eco
Kips ja anhüdriit (ainult sisekasutus):
Primer A Eco
PVC (ainult sisekasutus):
Keragrip Eco
Kuna eriliste aluspindade töötlemist on raske
standardsel viisil klassifitseerida, on alati
soovitatav võtta ühendust Kerakolli
klienditeenindusega ja/või kutsuda rohe-ehituse
konsultant paigalduskohta.
Igal juhul on oluline tähelepanelikult läbi lugeda
tehnilised andmed, et teada, kuidas mainitud
krunte õigesti kasutada.
• MATERJALID JA ERILISED ALUSPINNAD
Marmor ja looduskivi ning komposiitmaterjalid
Materjalid, millel on veeimavuse tõttu kalduvus
deformeeruda või määrida, vajavad kas kiiresti
kuivavat või reaktiivset liimainet.
Marmor ja looduskivi võivad olla omadustelt
varieeruvad isegi juhul, kui materjalid on
keemiliselt ja füüsikaliselt samad. Seetõttu on
kindlasti vajalik pidada nõu Kerakolli
klienditeenindusega ning küsida kas üksikasjalikke
juhiseid või teha proovikasutus materjalinäidisega.
Kui tootja pole andnud spetsiifilisi juhiseid, tuleb
looduskividest plaatidega, millel on kas vaigust,
polümeervõrgust, matistavad vm tugevduskiht või
töötlus (nt niiskusisolatsioon vms), teha esmalt
proovikasutus, et kontrollida, kas need on sobivad
liimainega kasutamiseks.
Kui leiate lõikamise käigus tekkinud kivitolmu
jääke, siis eemaldage need.
Veekindlaks tegevad tooted: polümeerist ümbrisja ujuvplaadid, vedelal bituumenil ja tõrval
põhinevad plaadid või kelmed vajavad peale
tasanduskihti.
• SPETSIAALSED KASUTUSVIISID
FASSAADID
Aluspind peaks tagama ühtlase tõmbetugevuse
≥1,0 N/mm2.
Katteprojekteerija peab hindama mehaaniliste
ohutuskinnituste vajadust, kui külg on >30 cm.
Üle > 60 cm katete korral lisada segamisveele pisut
Top Latex Eco’t, et hinnata struktuuri
termodünaamilist koormust.
Lisage liimaine kiht alati otse materjali tagaküljele
(India plaadi/kivi kohta).
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ALDAMINE
OHUTU PAIG AL
KOHAPE

KASUTUS
LOÜ SISEÕHU KVALITEET – LENDUVATE ORGAANILISTE ÜHENDITE HEITED
EC 1-R plus GEV-Emicode sertifikaat GEV 7582/11.01.02
KÕRGTEHNOLOOGILINE
Nihkehaardumine (portselanplaat/portselanplaat) 28 päeva järel ≥ 2,5 N/mm2
ANSI A-118.1
2
Tõmbehaardumine (betoon/portselanplaat) 28 päeva järel
≥ 2,5 N/mm
EN 1348
Vastupidavuskatse:
- nakkuvus pärast soojuslikku vananemist
≥ 1 N/mm2
EN 1348
- nakkuvus pärast vettesukeldamist
≥ 1 N/mm2
EN 1348
2
- nakkuvus pärast külmumis-/sulamistsükleid
≥ 1 N/mm
EN 1348
- nakkuvus pärast deformatsioonitsükleid
SAS-tehnoloogia
≥ 1 N/mm2
≤ 0,5 mm
EN 1308
≥ 2,5 mm
EN 12002
Töökeskkonna temperatuur
-40...+90 °C
Mõõdetud +23 °C juures, 50% õhuniiskusega ning ilma ventilatsioonita. Andmed võivad olenevalt ehituskoha eritingimustest erineda.

ÜLDISED MÄRKUSED
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- Profikasutuseks mõeldud toode
- järgida standardeid ja riiklikke eeskirju
- mitte kasutada liimainet selliste aluspinna ebaühtluste parandamiseks, mis on suuremad kui 15 mm
- kaitsta otseste sademete eest vähemalt 24 tundi
- aluspinna ning kattematerjalide temperatuur, ventilatsioon ja imavus võivad mõjutada liimaine toimivust ja
kuivamisaega
- kasutada plaadi või paneeli kuju jaoks õige suurusega liimikammi
- välistingimustes paigaldamisel veenduda, et katvus on täielik
- kui vaja, küsida ohutuskaarti
- muude küsimustega pöörduda Kerakolli klienditeeninduse poole: +39-0536 811 516 - globalservice@kerakoll.com

ISO 9001
CERTIFIED
IT10/0327

Member

ISO 14001
CERTIFIED
IT242729/UK

BS 18001
CERTIFIED
IT255412/UK

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

Member

Klassifikatsioonid Eco ja Bio põhinevad rohe-ehituse hinnangu käsiraamatul GreenBuilding Rating® Manual 2013. Seda infot uuendati viimati 2017. aasta detsembris (GBR Data Report - 01.18); pange tähele, et KERAKOLL Spa võib seda infot aja jooksul täiendada
ja/või parandada; uusima versiooni leiate veebilehelt www.kerakoll.com. KERAKOLL SpA vastutab info kehtivuse, täpsuse ja kaasajastatuse eest ainult juhul, kui info on saadud meie koduleheküljelt. Siintoodud tehnilised andmed põhinevad meie tehnilistel ja
praktilistel kogemustel. Kuna meil ei ole võimalik otseselt kontrollida teie ehitusplatsil valitsevaid tingimusi ega jälgida tööde toimumist, on siintoodud info üldist laadi juhis, mis ei ole Kerakolli jaoks mingil viisil siduv. Seetõttu on soovitatav teha eelnevalt
proovikasutus, et kontrollida toote sobivust teie eesmärgiks.

