
Rasobuild® Eco Consolidante
 - Categorie: Vloeibaar organisch
 - Klasse: Fijne en extra fijne minerale uitvlakmiddelen
 - Rating: Eco 4

HET MEETSYSTEEM IS GECERTIFICEERD DOOR DE CERTIFICERINGSINSTANTIE SGS

• Consolideert inconsistente, broze en zachte 
ondergronden

• Fixeert het verpulverde oppervlak van bepleisteringen 
en metselwerk

• Vermindert en regelt de waterabsorptie van zeer 
poreuze ondergronden

• Verbetert de hechting van uitvlakmiddelen op basis van 
lucht- en hydraulische bindmiddelen

• Kan met een kwast, een roller en een spuit aangebracht 
worden

• Binnen en buiten

GREENBUILDING RATING® PRODUCTVOORDELEN

 - Op waterbasis, beperkt het het risico van gevaarlijke stoffen 
voor het milieu en tijdens de opslag en het transport

 - Waarborgt een veiliger gebruik op de bouwplaats

ECO OPMERKINGEN

Gebruiksdoeleinden
Professioneel consolideer- en fixeermiddel op waterbasis, voor inconsistent pleister- en metselwerk, vóór het egaliseren met 
egaliseermiddelen van de lijn Rasobuild® Eco.

Producten die erop kunnen worden aangebracht:
- egaliseermiddelen en pleister op cementbasis, kalk-cement, natuurlijke kalk, gips

Binnen en buiten.

Niet gebruiken
Als versteviging voor dekvloeren voor het leggen van keramische tegels of hout.

TOEPASSINGSGEBIEDEN
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PRODUCTLIJN BOUW / Fijne en extra fijne minerale uitvlakmiddelen

Eco-vriendelijk fixeermiddel voor het consolideren van oude en broze 
bepleisteringen, ideaal voor GreenBuilding. Op waterbasis, oplosmiddelvrij, 
milieuvriendelijk en veilig voor de gezondheid van de gebruikers.

Rasobuild® Eco Consolidante consolideert ondergronden met hoge poreusheid 
en bijzonder stoffig oppervlak dankzij het grote penetratievermogen. Verbetert 
de hechting van de volgende aanbrengcycli.

Rasobuild® Eco Consolidante
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Voorbereiding van de ondergrond
Poreuze ondergronden, met beperkt cohesievermogen, moeten compact en absorberend zijn, zonder stof, oliën en vetten, vrij van 
optrekkend vocht, zonder broze en inconsistente delen. Verf en lak moeten totaal worden verwijderd. De ondergrond moet stabiel zijn, 
niet vervormbaar en zonder klovende barsten. Gipsbasis pleisters moet ≤ 1% restvocht hebben, gemeten met een carbidmeter.

GEBRUIKSAANWIJZING

*  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).



De gegevens met betrekking tot de Eco en Bio classificatie verwijzen naar het GreenBuilding Rating® Manual 2013. Deze informatie is bijgewerkt in Augustus 2016 (ref. GBR Data Report – 09.16); en kan in de loop van de tijd worden aangevuld 
en/of gewijzigd door KERAKOLL SpA; de eventuele veranderingen vindt u op de site www.kerakoll.com. KERAKOLL SpA is daarom alleen verantwoordelijk voor de geldigheid, actualiteit en onderhoud van de informatie als deze direct van de 
site is gehaald. De technische specificaties zijn het resultaat van onze beste technische en gebruikskennis. Gezien het feit dat de omstandigheden van de bouwplaats en de uitvoering van de werkzaamheden niet rechtstreeks kunnen worden 
beïnvloed, zijn de gegevens van algemene aard en op geen enkele wijze bindend voor ons bedrijf. Het verdient daarom aanbeveling eerst te testen of het product geschikt is voor het voorziene gebruik.

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

Het consolideren en uniformeren van gipsplaten en gemetselde ondergronden, binnen en buiten, zoals egaliseermiddelen en kalkpleister, 
pleister op basis van bastaardmortel, pleister op basis van nieuwe of oude gips en werken van cementconglomeraten, zal gerealiseerd 
worden met een fixeermiddel, klaar voor gebruik, moet groot penetratievermogen, eco-vriendelijk op waterbasis, GreenBuilding Rating® 
Eco 4, type Rasobuild® Eco Consolidante van Kerakoll Spa. Breng één of meerdere lagen aan op basis van het type van poreusheid, het 
cohesievermogen en de uniformiteit van de ondergrond, met een verbruik van ≈ 0,2-0,4 kg/m2.

BESTEKTEKST

Aspekt  witte vloeistof
Soortelijk gewicht ≈ 1 kg/dm3

Houdbaarheid ≈ 18 maanden in de originele verpakking
Waarschuwingen Niet vorstbestendig; vermijd rechtstreeks zonlicht en warmtebronnen
Verpakking jerrycans van 25 / 5 kg
Mengverhouding Kant en klaar
Viscositeit ≈ 12 mPa · s, rotor 1 TPM 100 Brookfield-methode
pH ≈ 8,22
Gebruiken bij temperaturen van +5 °C tot +35 °C
Wachttijd voor de volgende bewerking ≥ 4 uur
Verbruik per laag ≈ 0,2-0,4 kg/m2

Gegevens gemeten bij een temperatuur van +20 °C, 65% R.V. en zonder ventilatie.

TECHNISCHE GEGEVENS VOLGENS DE KERAKOLL KWALITEITSNORM

Voorbereiding
Rasobuild® Eco Consolidante is klaar voor gebruik voor het aanbrengen op de wand als uniformeer- en consolideermiddel van 
gemetselde ondergronden en gipsplaten. Schud de jerrycan goed vóór het openen om het product gelijkmatig te mengen. Kan binnen 
en buiten aangebracht worden.

Aanbrengen
Breng een gelijkmatige laag aan, bij voorkeur met een roller van synthetische vezels met korte haren of een blokkwast. Breng nog een 
laag kruislings op de vorige aan. Op zeer poreuze ondergronden kan Rasobuild® Eco Consolidante aangebracht worden in meerdere 
lagen, vers op vers, tot verzadiging. Ook het aanbrengen met spuitmachine met handmatige sproeiers onder lage druk wordt aanbevolen.

Reinigen
Rasobuild® Eco Consolidante kan van het gereedschap en andere oppervlakken worden verwijderd met water voordat het product hard 
is geworden.

GEBRUIKSAANWIJZING

Het aanbrengen van Rasobuild® Eco Consolidante op de wanden verbetert de verwerkbaarheid van de egaliseermiddelen.

OVERIGE AANWIJZINGEN

- Product voor professioneel gebruik
- normen en wetten van het land van gebruik naleven
- controleer of de ondergrond volledig schoon, droog en absorberend is
- breng het product opnieuw aan als het is afgeschuurd of door mechanische oorzaken is verwijderd
- niet gebruiken als vochtscherm
- vraag het veiligheidsblad aan als dat nodig is
-  voor overige zaken kunt u contact opnemen met Kerakoll Worldwide Global Service +39 0536.811.516 - globalservice@kerakoll.com

WAARSCHUWINGEN
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