
Factory rendszerek

Műgyanta burkolatok 

ipari padlókhoz





az ipari alkalmazású műgyanta burkolatoknak az a célja és funkciója, hogy javítsák az új készítésű betonpadlók műszaki és esztétikai 

teljesítmény-jellemzőit, mindenekelőtt azonban lehetőséget adnak a meglévő ipari padlók rongálásmentes javítására és megerősítésére. 

a Factory rendszereket arra tervezték, hogy minden funkcionális igény esetén, minden helyzetben a legalkalmasabb megoldást nyújtsa. 

ez az útmutató tehát nem pusztán rendszerek felsorolása, hanem hatékony eszköz ahhoz, hogy biztonságosan olyan rendszert 

választhassanak, amely mindig a legszakszerűbb, mind a teljesítmény, mind a padló műszaki és állagmegőrzési tulajdonságaival való 

összeegyeztethetőség szempontjából, valamint a feltételekhez és a kívánt műveleti határidőkhöz való alkalmassága miatt.

az ajánlott anyagok pontos alkalmazásához és a beavatkozás sikerességéhez elengedhetetlen, hogy a kivitelező szigorúan betartsa a 

műszaki adatlapokon szereplő utasításokat minden egyes termék esetében. 

Meg kell említenünk, hogy a jelen információkat a legjobb műszaki és kivitelezői tudásunk alapján állítottuk össze. Mivel nincs közvetlen 

befolyásunk az építési terület körülményeire és a munkák kivitelezésére, ezek csak általános iránymutatásokat képviselnek. 

a kivitelezők és a tervezők feladata, hogy minden egyes esetben ellenőrizzék a feltüntetett rendszer alkalmasságát. kérdések esetén 

vagy segítségnyújtás céljából szívesen állunk az Önök rendelkezésére.

Műgyanta burkolatok  

ipari padlókhoz
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beton alap

Ipari betonpadlók impregnálására szolgáló, beépített, átlátszó burkolat 
készítéséhez való rendszer. 
Csökkenti a padlón a porképződést, valamint a víz és az olajok 
felszívódását.

RENDSZER

1

Felhasználási területek
simított beton vagy dekorpadlók (színes kvarc töltéssel), raktárak, garázsok, targoncaforgalomnak kitett területek, tárolóhelyek impregnáló kezelése. alkalmas új készítésű vagy tökéletesen 
sértetlen, nem szennyezett betonpadlókhoz. beltéri használatra.

Aljzat
az aljzatot olyan vastagságúra kell kialakítani, hogy megfeleljen az azt érő terhelésnek, stabilnak, nem deformálódónak, tömörnek kell lennie. a hordozórétegeket megfelelően 
elő kell készíteni. a tisztítás és előkészítés után a hordozórétegek felületi szakítószilárdságának az uni 8298-1 szerint >1,5 n/mm2-nek kell lennie, a nyomószilárdságának pedig 
az uni 9189, uni 6132, uni 10157 szabványok szerint >25 n/mm2-nek.

A hordozórétegek előkészítése
a hordozórétegeknek olajoktól, zsíroktól, leváló anyagoktól, nem stabil, omladozó vagy nem tökéletesen kötött részektől menteseknek kell lenniük. Mosással vagy csiszolással elő kell 
készíteni és megfelelő porszívóval alaposan portalanítani kell. az új készítésű aljzatoknál legalább 5 napot várjunk a padló elkészültétől fogva, mielőtt továbblépnénk a hordozórétegek 
előkészítésére és a felhordásra.

Bedolgozás
a Factory eco base ep első rétegének felhordása hengerrel történik a következő arányban: víz : Factory eco base ep = 6 : 1, anyagigénye ≈ 20 g/m2 az aljzat nedvszívásától függően. Mielőtt 
elkezdenénk a következő réteg felhordását, várjunk, amíg az aljzat járható nem lesz.

a Factory eco base ep második rétegének felhordása hengerrel a következő arányban: víz : Factory eco base ep = 4 : 1, anyagigénye ≈ 30 g/m2 az aljzat nedvszívásától függően.

Műszaki adatlap

beépített rendszer

iMpregnÁlÁs

1

2

3

3

2

1

Keménység -

Rétegvastagság -

Rétegek száma 2

Kopásállóság -

Forgalomállóság -

Aljzat típusa Új

Várakozási idők

használatba vehető 4 nap

Járható 2 nap
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eldolgozás
≈ 30 g/m2

Factory Eco Base EP
szerves, folyékony, átlátszó, öko-kompatibilis, vizes bázisú impregnálószer betonpadlók portalanító, olaj- és 
vízlepergető kezelésére, ideális a greenbuildingnél. kétkomponensű, csökkentett oldószer tartalmú, megóvja az 
felhasználók egészségét.

eldolgozás
≈ 20 g/m2

Factory Eco Base EP
szerves, folyékony, átlátszó, öko-kompatibilis, vizes bázisú impregnálószer betonpadlók portalanító, olaj- és 
vízlepergető kezelésére, ideális a greenbuildingnél. kétkomponensű, csökkentett oldószer tartalmú, megóvja az 
felhasználók egészségét.

Magasnyomású mosás / csiszolás
A hordozóréteg előkészítése
Mosás: lehetőleg magas hőmérsékletű, 25 Mpa-nál nagyobb nyomású vízsugaras kezelés, olajos anyagok jelenlétében, 
esetleg különleges mosószerek segítségével.

Csiszolás: csiszolóvászon, -papír vagy -háló tárcsát tartó, forgó koronggal ellátott gép alkalmazásával végzett kezelés.

id
ő

• SIMA, FÉLIG FÉNYES, ÁTLÁTSZÓ KIDOLGOZÁS

• ALKALMAS ÚJ, AKÁR NEM ÉRLELT IPARI PADLÓKHOZ

• CSÖKKENTI A PORKÉPZŐDÉST ÉS A FOLYADÉK-FELSZÍVÓDÁST

• FOKOZOTT ERŐSSÉGŰ JÁRMŰ- ÉS IPARI FORGALOMHOZ 

Egyéb útmutatások
Mivel nem tudunk közvetlenül hatni az építési terület körülményeire és a kivitelezés módjára, ezért a jelen útmutató kizárólag a termékek műszaki tulajdonságaira vonatkozik, nem pedig azok alkalmazási módjaira. a felhasználónak mindig 
kötelessége, hogy ellenőrizze az építési területen, hogy a termékek alkalmasak-e a tervezett felhasználásra, és szigorúan be kell tartania a műszaki dokumentációkban és a csomagoláson szereplő útmutatókat. Ügyeljünk arra, hogy a 
termékeket ne használják szakszerűtlenül és hogy a csomagoláson, valamint a műszaki adatlapokon szereplő útmutatónak megfelelően legyenek tárolva.

Termék Anyagigény Kód Csomagolás

Factory Eco Base EP ≈ 0,05 kg/m2

01836 a rész 5 kg

01837 b rész 5 kg

Az 1. rendszer anyagigényének összefoglalása - Impregnálás:

4-24 óra

várakozási 

idő

1. RENDSZER / Impregnálás
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beton alap

RENDSZER

2

Felhasználási területek
enyhe forgalomnak kitett, simított beton vagy dekorpadlók (színes kvarc töltéssel), például raktárak, garázsok, tárolóhelyek burkolata. alkalmas új készítésű vagy tökéletesen sértetlen, nem 
szennyezett betonpadlókhoz. nem ajánlott fokozott jármű- és ipari forgalomhoz. beltéri használatra.

Aljzat
az aljzatot olyan vastagságúra kell kialakítani, hogy megfeleljen az azt érő terhelésnek, stabilnak, nem deformálódónak, tömörnek kell lennie, túl kell lennie a száradási higrometriás 
zsugorodáson és átnedvesedéstől vagy ellennyomású nedvességtől mentesnek kell lennie (max 2% a hagyományos esztricheknél, 3% a betonpadlóknál). a hordozórétegeket mechanikus 
módon kell előkészíteni. 
a tisztítás és előkészítés után a hordozórétegek felületi szakítószilárdságának az uni 8298-1 szerint >1,5 n/mm2-nek kell lennie, a nyomószilárdságának pedig az uni 9189, uni 6132, 
uni 10157 szabványok szerint >25 n/mm2-nek.

A hordozórétegek előkészítése
a hordozórétegeknek olajoktól, zsíroktól, leváló anyagoktól, nem stabil, omladozó vagy nem tökéletesen kötött részektől menteseknek kell lenniük. csiszolással vagy dörzspapírral elő kell 
készíteni és megfelelő porszívóval alaposan portalanítani kell. a dilatációs hézagoknak megfelelő módon megvágottnak, nyitottnak, tisztának és tökéletesen portalanítottnak kell lenniük.

Bedolgozás
az aljzatot alapozzuk slc® eco ep21-gyel, melyet az aljzat nedvszívásának függvényében legfeljebb 30%-ban hígítottunk keragrip eco pulep-pe. Vigyük fel egyenletesen festőecsettel 
vagy hengerrel egy rétegben, figyelembe véve a ≈ 200 ml/m2 kiadósságot, ügyelve arra, hogy eltávolítsuk az felesleges felgyülemlő anyagot. Mielőtt a következő munkafázis felhordását 
megkezdenénk, várjuk meg, amíg az előzőleg felvitt termék ki nem keményedik.

Factory eco colormaxi ep első rétegének felhordása hengerrel ≈ 150 g/m2 anyagigénnyel számolva. Mielőtt a következő munkafázis felhordását megkezdenénk, várjuk meg, amíg az előzőleg 
felvitt termék ki nem keményedik.
Factory eco colormaxi ep második rétegének felhordása hengerrel ≈ 120 g/m2 anyagigénnyel számolva (szükség esetén hígítsuk 5%-ban slc® eco dd termékkel).

FelVitt burkolat

Vékony FilM

Műszaki adatlap

1

2

3

4

4

3

2

1

Ipari betonpadlókra felhordott, színes burkolat készítéséhez való 
rendszer. 
Csökkenti a padlón a porképződést, valamint a víz és az olajok 
felszívódását. Növeli a felületi kopásállóságot.Keménység -

Rétegvastagság ≈ 250 μm

Rétegek száma 3

Kopásállóság

Forgalomállóság

Aljzat típusa Új

Várakozási idők

használatba vehető 5 nap

Járható 3 nap
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színes fedőréteg
≈ 120 g/m2

Factory Eco Colormaxi EP
Öko-kompatibilis szerves, ásványi eredetű, színezett, nagy ellenálló-képességű, többcélú burkolat ipari padlókhoz, 
ideális a greenbuildingnél. kétkomponensű, nincs egészségkárosító hatása.

színes fedőréteg
≈ 150 g/m2

Factory Eco Colormaxi EP
Öko-kompatibilis szerves, ásványi eredetű, színezett, nagy ellenálló-képességű, többcélú burkolat ipari padlókhoz, 
ideális a greenbuildingnél. kétkomponensű, nincs egészségkárosító hatása.

alapozás
≈ 200 ml/m2

Slc® Eco EP21
Öko-kompatibilis szerves gyanta nedvszívó aljzatok alapozására. ideális a greenbuildingnél. kétkomponensű, 
oldószermentes, alacsony illékony szerves vegyület kibocsátású szer, mely megóvja a felhasználók egészségét.

dörzspapírozás / csiszolás 
A hordozóréteg előkészítése
Csiszolás: csiszolóvászon, -papír vagy -háló tárcsát tartó, forgó koronggal ellátott gép alkalmazásával végzett kezelés.

Csiszolás vagy marás: a függőleges tengely mentén forgó géppel, csiszoló szerszámokat tartó korongokkal végzett 
kezelés.

id
ő

Termék Anyagigény Kód Csomagolás

Slc® Eco EP21 ≈ 0,2 l /m2
11207 a rész 4x5 l

05152 b rész 4x2 l

Factory Eco Colormaxi EP ≈ 0,27 kg/m2
színkód, a rész 10 kg

02903 b rész 2x3 kg

A 2. RENDSZER anyagigényének összefoglalása - Vékony film (250 μm):

A dilatációs hézagok kezelése
Minden dinamikus kontrakció és szerkezeti  hézagot el kell vágni, elő kell készíteni megfelelő aláillesztés elhelyezésével és Fugabella® eco pu 40 termékkel le kell zárni.

16-24 

óra

várakozási 

idő

12-24 

óra

várakozási 

idő

2. RENDSZER / Vékony film

• BŐRHATÁSÚ, FÉLIG FÉNYES, SZÍNES ELDOLGOZÁS 

• ÚJ IPARI PADLÓKHOZ ALKALMAS

Egyéb útmutatások
Mivel nem tudunk közvetlenül hatni az építési terület körülményeire és a kivitelezés módjára, ezért a jelen útmutató kizárólag a termékek műszaki tulajdonságaira vonatkozik, nem pedig azok alkalmazási módjaira. a felhasználónak mindig 
kötelessége, hogy ellenőrizze az építési területen, hogy a termékek alkalmasak-e a tervezett felhasználásra, és szigorúan be kell tartania a műszaki dokumentációkban és a csomagoláson szereplő útmutatókat. Ügyeljünk arra, hogy a 
termékeket ne használják szakszerűtlenül és hogy a csomagoláson, valamint a műszaki adatlapokon szereplő útmutatónak megfelelően legyenek tárolva.

• CSÖKKENTI A PORKÉPZŐDÉST ÉS A FOLYADÉK-FELSZÍVÓDÁST

• ALKALMAS AZ ALACSONY MÉRTÉKŰ JÁRMŰFORGALOMHOZ
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beton alap

Ipari betonpadlókra felhordott, színes burkolat készítéséhez való 
rendszer. Csökkenti a padlón a porképződést és vízállóvá teszi 
azt. Ezen felül ellenáll az olajoknak, a szénhidrogéneknek és az 
élelmiszeriparban használt folyékony anyagoknak. 
Növeli a felületi kopásállóságot.

RENDSZER

3

Felhasználási területek
raktárak, garázsok, tárolóhelyek, fedett parkolók simított beton vagy dekorpadlók (színes kvarc töltéssel). alkalmas újonnan készített, akár hajszálrepedéses betonpadlókhoz, amennyiben 
stabilak és enyhe felületi szabálytalanságokat tartalmaznak. nem ajánlott fokozott járműforgalomhoz vagy ipari forgalomhoz. nem alkalmas vízszigetelő rendszerként. beltéri használatra.

Aljzat
az aljzatot olyan vastagságúra kell kialakítani, hogy megfeleljen az azt érő terhelésnek, stabilnak, nem deformálódónak, tömörnek kell lennie, túl kell lennie a száradási higrometriás 
zsugorodáson és átnedvesedéstől vagy ellennyomású nedvességtől mentesnek kell lennie (max 2% a hagyományos esztricheknél, 3% a betonpadlóknál). a hordozórétegeket mechanikus 
módon kell előkészíteni.
a tisztítás és előkészítés után a hordozórétegek felületi szakítószilárdságának az uni 8298-1 szerint >1,5 n/mm2-nek kell lennie, a nyomószilárdságának pedig az uni 9189, uni 6132, 
uni 10157 szabványok szerint >25 n/mm2-nek.

A hordozórétegek előkészítése
a hordozórétegeknek olajoktól, zsíroktól, leváló anyagoktól, nem stabil, omladozó vagy nem tökéletesen kötött részektől menteseknek kell lenniük. csiszolással elő kell készíteni és 
megfelelő porszívóval alaposan portalanítani kell. a dilatációs hézagoknak megfelelő módon megvágottnak, nyitottnak, tisztának és tökéletesen portalanítottnak kell lenniük.

Bedolgozás
az aljzatot alapozzuk slc® eco ep21-gyel, melyet az aljzat nedvszívásának függvényében legfeljebb 30%-ban hígítottunk keragrip eco pulep-pel. Vigyük fel egyenletesen festőecsettel vagy 
hengerrel egy rétegben, figyelembe véve a ≈ 200 ml/m2 kiadósságot, ügyelve arra, hogy eltávolítsuk az esetlegesen felgyülemlő anyagot. Mielőtt a következő munkafázis felhordását 
megkezdenénk, várjuk meg, amíg az előzőleg felvitt termék ki nem keményedik.

az slc® eco ep21 és a Factory tixolight  tixotropizáló adalékanyag ≈ 5-10 súly%-os keverékéből (az adalékolási százalékos arány az esetleges fugázandó hajszálrepedések méretétől függően 
változhat) kapott fugázó nullára simítása. slc® eco ep21 anyagigénye ≈ 400 – 600 ml/m2. Mielőtt a következő munkafázis felhordását megkezdenénk, várjuk meg, amíg az előzőleg felvitt termék 
ki nem keményedik. 

Factory eco colormaxi ep első rétegének felhordása hengerrel ≈ 150 g/m2 anyagigénnyel számolva. Mielőtt a következő munkafázis felhordását megkezdenénk, várjuk meg, amíg az előzőleg 
felvitt termék ki nem keményedik.

FelVitt burkolat

Vastag FilM

Műszaki adatlap

1

2

3

4

5

4

3

2

1

5

Keménység -

Rétegvastagság ≈ 600 μm

Rétegek száma 4

Kopásállóság

Forgalomállóság

Aljzat típusa Új

Várakozási idők

használatba vehető 6 nap

Járható 4 nap
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színes fedőréteg
≈ 0,12 kg/m2

Factory Eco Colormaxi EP
Öko-kompatibilis szerves, ásványi eredetű, színezett, nagy ellenálló-képességű, többcélú burkolat ipari padlókhoz, 
ideális a greenbuildingnél. kétkomponensű, nincs egészségkárosító hatása.

színes fedőréteg
≈ 0,15 kg/m2

Factory Eco Colormaxi EP
Öko-kompatibilis szerves, ásványi eredetű, színezett, nagy ellenálló-képességű, többcélú burkolat ipari padlókhoz, 
ideális a greenbuildingnél. kétkomponensű, nincs egészségkárosító hatása.

simítás
≈ 400 – 600 ml/m2 : 

≈ 40 – 60 g/m2

Slc® Eco EP21 : Factory Tixolight
Öko-kompatibilis szerves gyanta nedvszívó aljzatok alapozására. ideális a greenbuildingnél. kétkomponensű, 
oldószermentes, alacsony illékony szerves vegyület kibocsátású szer, mely megóvja a felhasználók egészségét.

ultrakönnyű, egykomponensű tömörítő adalékanyag, különösen alkalmas az slc® eco ep21 tixotropizálásához.

alapozás
≈ 200 ml/m2

Slc® Eco EP21
Öko-kompatibilis szerves gyanta nedvszívó aljzatok alapozására. ideális a greenbuildingnél. kétkomponensű, 
oldószermentes, alacsony illékony szerves vegyület kibocsátású szer, mely megóvja a felhasználók egészségét.

csiszolás
A hordozóréteg előkészítése
Csiszolás vagy marás: a függőleges tengely mentén forgó géppel, csiszoló szerszámokat tartó korongokkal végzett 
kezelés.

id
ő

Termék Anyagigény Kód Csomagolás

Slc® Eco EP21 ≈ 0,6 - 0,8 l /m2 
11207 a rész 4x5 l

05152 b rész 4x2 l

Factory Tixolight ≈ 0,04 - 0,06 kg/m2 06545 1 kg

Factory Eco Colormaxi EP ≈ 0,27 kg/m2
színkód, a rész 10 kg

02903 b rész 2x3 kg

A dilatációs hézagok kezelése
Minden dinamikus kontrakció és szerkezeti  hézagot el kell vágni, elő kell készíteni megfelelő aláillesztés elhelyezésével és Fugabella® eco pu 40 termékkel le kell zárni.

Egyéb útmutatások
Mivel nem tudunk közvetlenül hatni az építési terület körülményeire és a kivitelezés módjára, ezért a jelen útmutató kizárólag a termékek műszaki tulajdonságaira vonatkozik, nem pedig azok alkalmazási módjaira. a felhasználónak mindig 
kötelessége, hogy ellenőrizze az építési területen, hogy a termékek alkalmasak-e a tervezett felhasználásra, és szigorúan be kell tartania a műszaki dokumentációkban és a csomagoláson szereplő útmutatókat. Ügyeljünk arra, hogy a 
termékeket ne használják szakszerűtlenül és hogy a csomagoláson, valamint a műszaki adatlapokon szereplő útmutatónak megfelelően legyenek tárolva.

A 3. RENDSZER anyagigényének összefoglalása - Vastag film (600 μm):

16-24 

óra

várakozási 

idő

12-24 

óra

várakozási 

idő

12-24 

óra

várakozási 

idő

3. RENDSZER / Vastag film

Factory eco colormaxi ep második rétegének felhordása hengerrel ≈ 120 g/m2 anyagigénnyel számolva (szükség esetén hígítsuk 5%-ban slc® eco dd termékkel).

• BŐRHATÁSÚ, FÉLIG FÉNYES, SZÍNES ELDOLGOZÁS 

• ÚJ IPARI PADLÓKHOZ ALKALMAS

• VÍZÁLLÓ ÉS ELLENÁLL AZ OLAJOKNAK

• ALKALMAS A KÖZEPES ERŐSSÉGŰ JÁRMŰFORGALOMHOZ
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Ipari betonpadlókra felhordott, színes burkolat készítéséhez 
való rendszer. 
Csökkenti a padlón a porképződést, a padlót vízállóvá 
teszi és ellenáll az olajoknak, a szénhidrogéneknek és az 
élelmiszeriparban használt folyékony anyagoknak. 
Növeli a felületi kopásállóságot. 

beton alap

RENDSZER

4 FelVitt burkolat

tÖbbrétegű 1.5
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Keménység 

Rétegvastagság ≈ 1,5 mm

Rétegek száma 4

Kopásállóság

Forgalomállóság

Aljzat típusa
Új

Majdnem új

Várakozási idők

használatba vehető 6 nap

Járható 3 nap
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színes fedőréteg
≈ 0,12 kg/m2

Factory Eco Colormaxi EP
Öko-kompatibilis szerves, ásványi eredetű, színezett, nagy ellenálló-képességű, többcélú burkolat ipari padlókhoz, 
ideális a greenbuildingnél. kétkomponensű, nincs egészségkárosító hatása.

„Választható” porszórás a 
csúszásmentes fedőréteg 
elkészítéséhez ≈ 1,5 kg/m2

Quarzo 1.3
Öko-kompatibilis, ellenőrzött szemcseméretű, mosott, szerves szennyeződés mentes, tökéletesen száraz ásványi 
kvarchomok. ideális a greenbuildingnél.

színes simítás
≈ 0,4 kg/m2 : 0,4 kg/m2

Factory Eco Colormaxi EP : Quarzo 1.3
Öko-kompatibilis szerves, ásványi eredetű, színezett, nagy ellenálló-képességű, többcélú burkolat ipari padlókhoz, 
ideális a greenbuildingnél. kétkomponensű, nincs egészségkárosító hatása.

Öko-kompatibilis, ellenőrzött szemcseméretű, mosott, szerves szennyeződés mentes, tökéletesen száraz ásványi 
kvarchomok. ideális a greenbuildingnél.

porszórás telítettségig
≈ 1,5 kg/m2

Quarzo 1.3
Öko-kompatibilis, ellenőrzött szemcseméretű, mosott, szerves szennyeződés mentes, tökéletesen száraz ásványi 
kvarchomok. ideális a greenbuildingnél.

Javítás simító termékkel
≈ 0,9 – 1,5 kg/m2

Keralevel® Eco Floor
Öko-kompatibilis, rugalmas, szerves ásványi simító, szabálytalan nedvszívó és nem nedvszívó aljzatok nagy 
terhelésállóságú és nagy tapadású javítására, ideális a greenbuildingnél. kétkomponensű, csökkentett 
oldószertartalmú.

alapozás
≈ 200 – 400 ml/m2

Slc® Eco EP21
Öko-kompatibilis szerves gyanta nedvszívó aljzatok alapozására. ideális a greenbuildingnél. kétkomponensű, 
oldószermentes, alacsony illékony szerves vegyület kibocsátású szer, mely megóvja a felhasználók egészségét.

csiszolás
A hordozóréteg előkészítése
Csiszolás vagy marás: a függőleges tengely mentén forgó géppel, csiszoló szerszámokat tartó korongokkal végzett 
kezelés.

id
ő

16-24 

óra

várakozási 

idő

12-24 

óra

várakozási 

idő

1-4 óra

várakozási 

idő

4. RENDSZER / Többrétegű 1.5

• BŐRHATÁSÚ, FÉLIG FÉNYES, SZÍNES ELDOLGOZÁS. 
CSÚSZÁSMENTES ELSIMÍTÁSI LEHETŐSÉG 

• ALKALMAS ÚJ VAGY ENYHÉN KOPOTT IPARI PADLÓKHOZ

• VÍZÁLLÓ ÉS ELLENÁLL AZ OLAJOKNAK

• ALKALMAS A KÖZEPES ERŐSSÉGŰ JÁRMŰFORGALOMHOZ
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Felhasználási területek
irodák, laboratóriumok, raktárak, garázsok, tárolóhelyek, fedett parkolók simított beton vagy dekorpadlója (színes kvarc töltéssel). alkalmas új készítésű vagy enyhén kopott 
betonpadlókhoz. nem ajánlott közepes vagy erős ipari forgalomhoz. nem alkalmas vízszigetelő rendszerként. beltéri használatra.

Aljzat
a műgyanta padló aljzatát olyan vastagságúra kell kialakítani, hogy alkalmas legyen az azt érő terheléshez, stabilnak, nem deformálódónak, tömörnek kell lennie, túl kell lennie 
a száradási higrometriás zsugorodáson és átnedvesedéstől vagy ellennyomású nedvességtől mentesnek kell lennie (max 2% a hagyományos esztricheknél, 3% a betonpadlóknál. 
a hordozórétegeket mechanikus módon kell előkészíteni.
a tisztítás és előkészítés után a hordozórétegek felületi szakítószilárdságának az uni 8298-1 szerint >1,5 n/mm2-nek kell lennie, a nyomószilárdságának pedig az uni 9189, 
uni 6132, uni 10157 szabványok szerint >25 n/mm2-nek.

A hordozórétegek előkészítése
a hordozórétegeknek olajoktól, zsíroktól, leváló anyagoktól, nem stabil, omladozó vagy nem tökéletesen kötött részektől menteseknek kell lenniük. csiszolással elő kell készíteni 
és megfelelő porszívóval alaposan portalanítani kell. a dilatációs hézagoknak megfelelő módon megvágottnak, nyitottnak, tisztának és tökéletesen portalanítottnak kell lenniük.

Bedolgozás
az aljzatot alapozzuk slc® eco ep21-gyel, melyet az aljzat nedvszívásának függvényében legfeljebb 30%-ban hígítottunk keragrip eco pulep-pel. Vigyük fel egyenletesen 
festőecsettel vagy hengerrel egy rétegben, figyelembe véve a ≈ 200 ml/m2 kiadósságot (mélyalapozás esetén ≈ 400-600 ml/m2), ügyelve arra, hogy eltávolítsuk az esetlegesen 
felgyülemlő anyagot. Mielőtt továbblépnénk a felhordási műveletre, várjunk, amíg a termék teljesen fel nem szívódik, és adott esetben az oldószerek teljesen el nem párolognak.

keralevel® eco Floor szétterítése glettvassal a teljes felületen az aljzat javítására és egységesítésére, kiadósság esztrichen ≈ 0,9 kg/m2 (1,5 kg/m2/mm).
amikor még friss, végezzünk a felületen Quarzo 1.3 porszórást a telítettségig, az anyagigény ≈ 1,5 kg/m2. Mielőtt a következő munkafázis felhordását megkezdenénk, várjuk meg, 
amíg az előzőleg felvitt termék ki nem keményedik.

távolítsuk el a felesleges kvarchomokot, majd csiszoljuk egységes simaságúra az aljzatot.

Factory eco colormaxi ep felhordása glettvassal Quarzo 1.3 anyaggal 1:1 arányban keverve, anyagigény ≈ 400 g/m2 a Factory eco colormaxi ep esetében és 400 g/m2 a 
Quarzo 1.3 esetében. Mielőtt a következő munkafázis felhordását megkezdenénk, várjuk meg, amíg az előzőleg felvitt termék ki nem keményedik.

csiszolás a padló egységesítésére és az esetleges felgyülemlett anyagok eltávolítására.

(*) a csúszásmentes burkolat eléréséhez friss a frissre technológiával végezzünk Quarzo 1.3 porszórást a felületen a telítettségig, anyagigény ≈ 1,5 kg/m2, és várjuk meg a termék 
kikeményedését, mielőtt továbblépnénk a felhordásra.

távolítsuk el a felesleges kvarchomokot, majd csiszoljuk egységes simaságúra az aljzatot.

Factory eco colormaxi ep felvitele ≈ 120 g/m2 anyagigény mellett (szükség esetén hígítsuk 5%-ban slc® eco dd termékkel).

Műszaki adatlap

Ipari betonpadlókra felhordott, színes burkolat készítéséhez való rendszer. Csökkenti a padlón a porképződést, a padlót vízállóvá teszi és 
ellenáll az olajoknak, a szénhidrogéneknek és az élelmiszeriparban használt folyékony anyagoknak. Növeli a felületi kopásállóságot. 

FelVitt burkolat

tÖbbrétegű 1.5

RENDSZER

4
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Termék Anyagigény Kód Csomagolás

Slc® Eco EP21 0,2 l /m2

11207 a rész 4x5 l

05152 b rész 4x2 l

Keralevel® Eco Floor ≈ 0,9 kg/m2

06640 a rész 9,25 kg

06641 b rész 4x0,75 kg

Quarzo 1.3 ≈ 2 kg/m2 (*+1,5 kg/m2 a „választható” porszóráshoz) 01133 25 kg

Factory Eco Colormaxi EP ≈ 0,52 kg/m2

színkód, a rész 10 kg

02903 b rész 2x3 kg

A dilatációs hézagok kezelése
Minden dinamikus kontrakció és szerkezeti  hézagot el kell vágni, elő kell készíteni megfelelő aláillesztés elhelyezésével és Fugabella® eco pu 40 termékkel le kell zárni.

Egyéb útmutatások
Mivel nem tudunk közvetlenül hatni az építési terület körülményeire és a kivitelezés módjára, ezért a jelen útmutató kizárólag a termékek műszaki tulajdonságaira vonatkozik, nem pedig azok alkalmazási módjaira. a felhasználónak 
mindig kötelessége, hogy ellenőrizze az építési területen, hogy a termékek alkalmasak-e a tervezett felhasználásra, és szigorúan be kell tartania a műszaki dokumentációkban és a csomagoláson szereplő útmutatókat. Ügyeljünk arra, 
hogy a termékeket ne használják szakszerűtlenül és hogy a csomagoláson, valamint a műszaki adatlapokon szereplő útmutatónak megfelelően legyenek tárolva.

A 4. RENDSZER anyagigényének összefoglalása - Többrétegű 1.5 (1,5 mm):

4. RENDSZER / Többrétegű 1.5
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beton alap
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RENDSZER

5 FelVitt burkolat

tÖbbrétegű 3.0
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Ipari betonpadlókra felhordott, színes burkolat 
készítéséhez való rendszer. 
Csökkenti a padlón a porképződést, a padlót vízállóvá 
teszi és ellenáll az olajoknak, a szénhidrogéneknek és az 
élelmiszeriparban használt folyékony anyagoknak. 
Növeli a felületi kopásállóságot.

• BŐRHATÁSÚ, FÉLIG FÉNYES, SZÍNES ELDOLGOZÁS. 
CSÚSZÁSMENTES ELSIMÍTÁSI LEHETŐSÉG 

• ALKALMAS AKÁR KOPOTT, REPEDEZETT IPARI 
PADLÓKHOZ, AHOL A SZENNYEZŐDÉS NEM 
SZÍVÓDOTT MÉLYRE

• VÍZÁLLÓ ÉS ELLENÁLL AZ OLAJOKNAK

• ALKALMAS FOKOZOTT ERŐSSÉGŰ 
JÁRMŰFORGALOMHOZ ÉS ALACSONY ERŐSSÉGŰ 
IPARI FORGALOMHOZ

Keménység 

Rétegvastagság ≈ 3 mm

Rétegek száma 5

Kopásállóság

Forgalomállóság

Aljzat típusa Új
Majdnem új 

kopott

Várakozási idők

használatba vehető 7 nap

Járható 4 nap
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színes fedőréteg
≈ 0,12 kg/m2

Factory Eco Colormaxi EP
Öko-kompatibilis szerves, ásványi eredetű, színezett, nagy ellenálló-képességű, többcélú burkolat ipari padlókhoz, 
ideális a greenbuildingnél. kétkomponensű, nincs egészségkárosító hatása.

„Választható” porszórás a 
csúszásmentes fedőréteg 

elkészítéséhez ≈ 1,5 kg/m2

Quarzo 1.3
Öko-kompatibilis, ellenőrzött szemcseméretű, mosott, szerves szennyeződés mentes, tökéletesen száraz ásványi 
kvarchomok. ideális a greenbuildingnél.

színes simítás
≈ 0,4 kg/m2 : 0,4 kg/m2

Factory Eco Colormaxi EP : Quarzo 1.3
Öko-kompatibilis szerves, ásványi eredetű, színezett, nagy ellenálló-képességű, többcélú burkolat ipari padlókhoz, 
ideális a greenbuildingnél. kétkomponensű, nincs egészségkárosító hatása.

Öko-kompatibilis, ellenőrzött szemcseméretű, mosott, szerves szennyeződés mentes, tökéletesen száraz ásványi 
kvarchomok. ideális a greenbuildingnél.

porszórás telítettségig
≈ 1,5 kg/m2

Quarzo 1.3
Öko-kompatibilis, ellenőrzött szemcseméretű, mosott, szerves szennyeződés mentes, tökéletesen száraz ásványi 
kvarchomok. ideális a greenbuildingnél.

Javítás simító termékkel
≈ 0,9 – 1,5 kg/m2

Keralevel® Eco Floor
Öko-kompatibilis, rugalmas, szerves ásványi simító, szabálytalan nedvszívó és nem nedvszívó aljzatok nagy 
terhelésállóságú és nagy tapadású javítására, ideális a greenbuildingnél. kétkomponensű, csökkentett 
oldószertartalmú.

porszórás telítettségig
≈ 1,5 kg/m2

Quarzo 1.3
Öko-kompatibilis, ellenőrzött szemcseméretű, mosott, szerves szennyeződés mentes, tökéletesen száraz ásványi 
kvarchomok. ideális a greenbuildingnél.

háló + simítás
≈ 0,9 – 1,5 kg/m2

Net 90 + Keralevel® Eco Floor
lúgálló üvegszálas merevítő háló a szintetikus és ásványi simítások megerősítésére. 

Öko-kompatibilis, rugalmas, szerves ásványi simító, szabálytalan nedvszívó és nem nedvszívó aljzatok nagy 
terhelésállóságú és nagy tapadású javítására, ideális a greenbuildingnél. kétkomponensű, csökkentett 
oldószertartalmú.

alapozás
≈ 0,2 – 0,4 ml/m2

Slc® Eco EP21
Öko-kompatibilis szerves gyanta nedvszívó aljzatok alapozására. ideális a greenbuildingnél. kétkomponensű, 
oldószermentes, alacsony illékony szerves vegyület kibocsátású szer, mely megóvja a felhasználók egészségét.

csiszolás / sörétszórás
A hordozóréteg előkészítése
Csiszolás vagy marás: a függőleges tengely mentén forgó géppel, csiszoló szerszámokat tartó korongokkal végzett 
kezelés.

Sörétszórás: előre haladó, állítható sebességű géppel végzett kezelés, amely az aljzatra golyó alakú fémdarabokat szór, 
és amely elszívóval van ellátva, majd szétválasztással visszanyeri a csiszoló és a csiszolt elemeket.

id
ő

12-24 

óra

várakozási 

idő

16-24 

óra

várakozási 

idő

12-24 

óra

várakozási 

idő

1-4 óra

várakozási 

idő
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Felhasználási területek
irodák, laboratóriumok, raktárak, garázsok, tárolóhelyek, fedett parkolók, targoncaforgalomnak kitett területek simított vagy kvarchomok-szórt betonpadlója. alkalmas új 
készítésű vagy kopott, szennyezett felületű és repedezett betonpadlókhoz. nem ajánlott fokozott ipari forgalomhoz. nem alkalmas vízszigetelő rendszerként. beltéri használatra.

Aljzat
a műgyanta padló aljzatát olyan vastagságúra kell kialakítani, hogy alkalmas legyen az azt érő terheléshez, stabilnak, nem deformálódónak, tömörnek kell lennie, túl kell lennie a 
száradási higrometriás zsugorodáson és átnedvesedéstől vagy ellennyomású nedvességtől mentesnek kell lennie (max 3% a betonpadlóknál). 
a hordozórétegeket mechanikus módon kell előkészíteni. a tisztítás és előkészítés után a hordozórétegek felületi szakítószilárdságának az uni 8298-1 szerint >1,5 n/mm2-nek kell 
lennie, a nyomószilárdságának pedig az uni 9189, uni 6132, uni 10157 szabványok szerint >25 n/mm2-nek.

A hordozórétegek előkészítése
a hordozórétegeknek olajoktól, zsíroktól, mélyen beszívodott szennyeződésektől, nem stabil, omladozó vagy nem tökéletesen kötött részektől menteseknek kell lenniük. 
csiszolással vagy sörétszórással elő kell készíteni és megfelelő porszívóval alaposan portalanítani kell. a dilatációs hézagoknak megfelelő módon megvágottnak, nyitottnak, 
tisztának és tökéletesen portalanítottnak kell lenniük.

Bedolgozás
az aljzatot alapozzuk slc® eco ep21-gyel, melyet az aljzat nedvszívásának függvényében legfeljebb 30%-ban hígítottunk keragrip eco pulep-pel, majd vigyük fel egyenletesen 
festőecsettel vagy hengerrel egy rétegben, figyelembe véve a ≈ 200 ml/m2 kiadósságot (≈ 400–600 ml/m2 mélyalapozás esetén), ügyelve arra, hogy eltávolítsuk az esetlegesen 
felgyülemlő anyagot. Mielőtt továbblépnénk a felhordási műveletre, várjunk, amíg a termék teljesen fel nem szívódik, és adott esetben az oldószerek teljesen el nem párolognak.

net 90 üvegszálas háló leterítése a teljes felületre és keralevel® eco Floor kétkomponensú simítóanyag felhordása (kiadósság ≈ 1,5 kg/mm/m2).
amikor még friss, végezzünk a felületen Quarzo 1.3 porszórást a telítettségig, anyagigény ≈ 2 kg/m2 és várjuk meg a termék kikeményedését, mielőtt továbblépnénk a következő 
réteg alkalmazásához. 

távolítsuk el a felesleges kvarchomokot, majd csiszoljuk egységes simaságúra az aljzatot.

keralevel® eco Floor szétterítése glettvassal a teljes felületen az aljzat javítására és egységesítésére, kiadósság ≈ 0,9 kg/m2 (≈ 1,5 kg/m2/mm).
amikor még friss, végezzünk a teljes felületen Quarzo 1.3 porszórást a telítettségig, anyagigény ≈ 1,5 kg/m2 és várjuk meg a termék kikeményedését, mielőtt továbblépnénk a 
következő réteg alkalmazásához.

távolítsuk el a felesleges kvarchomokot, majd csiszoljuk egységes simaságúra az aljzatot.

Factory eco colormaxi ep felvitele glettvassal Quarzo 1.3 anyaggal 1:1 arányban keverve, anyagigény ≈ 400 g/m2 a Factory eco colormaxi ep esetében és ≈ 400 g/m2 a 
Quarzo 1.3 esetében. Mielőtt a következő munkafázis felhordását megkezdenénk, várjuk meg, amíg az előzőleg felvitt termék ki nem keményedik.

csiszolás a padló egységesítésére és az esetleges felgyülemlett anyagok eltávolítására.
(*) a csúszásmentes burkolat eléréséhez, amikor még friss, végezzünk Quarzo 1.3 porszórást a felületen a telítettségig, anyagigény ≈ 1,5 kg/m2, és várjuk meg a termék 
kikeményedését, mielőtt továbblépnénk a réteg felhordására.
távolítsuk el a felesleges kvarchomokot, majd csiszoljuk egységes simaságúra az aljzatot.

Factory eco colormaxi ep felvitele hengerrel ≈ 150 g/m2 anyagigény mellett (szükség esetén hígítsuk 5%-ban slc® eco dd termékkel).

Ipari betonpadlókra felhordott, színes burkolat készítéséhez való rendszer. Csökkenti a padlón a porképződést, a padlót vízállóvá teszi és 
ellenáll az olajoknak, a szénhidrogéneknek és az élelmiszeriparban használt folyékony anyagoknak. Növeli a felületi kopásállóságot. 

FelVitt burkolat

tÖbbrétegű 3.0

RENDSZER

5

Műszaki adatlap
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Termék Anyagigény Kód Csomagolás

Slc® Eco EP21 ≈ 0,2 l /m2

11207 a rész 4x5 l

05152 b rész 4x2 l

Keralevel® Eco Floor ≈ 2,5 kg/m2

06640 a rész 9,25 kg

06641 b rész 4x0,75 kg

Net 90 1 m/m2 12189 50 m

Quarzo 1.3 ≈ 4 kg/m2 (*+1,5 kg/m2 a „választható” porszóráshoz) 01133 25 kg

Factory Eco Colormaxi EP ≈ 0,52 kg/m2

színkód, a rész 10 kg

02903 b rész 2x3 kg

A dilatációs hézagok kezelése
Minden dinamikus kontrakció és szerkezeti  hézagot el kell vágni, elő kell készíteni megfelelő aláillesztés elhelyezésével és Fugabella® eco pu 40 termékkel le kell zárni.

A 5. RENDSZER anyagigényének összefoglalása - Többrétegű 3.0 (3 mm):

5. RENDSZER / Többrétegű 3.0

Egyéb útmutatások
Mivel nem tudunk közvetlenül hatni az építési terület körülményeire és a kivitelezés módjára, ezért a jelen útmutató kizárólag a termékek műszaki tulajdonságaira vonatkozik, nem pedig azok alkalmazási módjaira. a felhasználónak 
mindig kötelessége, hogy ellenőrizze az építési területen, hogy a termékek alkalmasak-e a tervezett felhasználásra, és szigorúan be kell tartania a műszaki dokumentációkban és a csomagoláson szereplő útmutatókat. Ügyeljünk arra, 
hogy a termékeket ne használják szakszerűtlenül és hogy a csomagoláson, valamint a műszaki adatlapokon szereplő útmutatónak megfelelően legyenek tárolva.
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beton alap

4

3

2

1

5

RENDSZER

FelVitt burkolat

lélegzŐ tÖbbrétegű

1

2

3

4

5

Ipari betonpadlókra felvitt, színes, lélegző burkolat készítéséhez 
való rendszer. 
Csökkenti a padlón a porképződést, vízálló és ellenáll az olajoknak, 
a szénhidrogéneknek és az élelmiszeriparban használt folyékony 
anyagoknak.

6

Keménység 

Rétegvastagság ≈ 1,5 mm

Rétegek száma 3

Kopásállóság

Forgalomállóság

Aljzat típusa nedves 
Új

kopott

Várakozási idők

használatba vehető 5-7 nap

Járható 3-4 nap
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színes fedőréteg
≈ 0,7 kg/m2

Factory Eco Colorwet EP
Öko-kompatibilis szerves, ásványi eredetű, színezett, fokozottan páraáteresztő burkolat ipari padlókhoz, ideális a 
greenbuildingnél. kétkomponensű, csökkentett oldószer tartalmú, megóvja az felhasználók egészségét.

porszórás telítettségig 
≈ 2 kg/m2

Quarzo 1.3
Öko-kompatibilis, ellenőrzött szemcseméretű, mosott, szerves szennyeződés mentes, tökéletesen száraz ásványi 
kvarchomok. ideális a greenbuildingnél.

színes simítás
≈ 2,3 kg/m2

Factory Eco Colorwet EP
Öko-kompatibilis szerves, ásványi eredetű, színezett, fokozottan páraáteresztő burkolat ipari padlókhoz, ideális a 
greenbuildingnél. kétkomponensű, csökkentett oldószer tartalmú, megóvja az felhasználók egészségét.

alapozás
≈ 100 ml/m2

Factory Eco Base EP
szerves, folyékony, átlátszó, öko-kompatibilis, vizes bázisú impregnálószer betonpadlók portalanító, olaj- és 
vízlepergető kezelésére, ideális a greenbuildingnél. kétkomponensű, csökkentett oldószer tartalmú, megóvja az 
felhasználók egészségét.

sörétszórás
A hordozóréteg előkészítése
Sörétszórás: előre haladó, állítható sebességű géppel végzett kezelés, amely az aljzatra golyó alakú fémdarabokat szór, 
és amely elszívóval van ellátva, majd szétválasztással visszanyeri a csiszoló és a csiszolt elemeket.

id
ő

12-24 

óra

várakozási 

idő

2-4 óra

várakozási 

idő

6. RENDSZER / Lélegző többrétegű

• MATT, SZÍNES TEXTURÁLT ELDOLGOZÁS

• ALKALMAS PÁRAGÁTLÓ NÉLKÜLI VAGY FOKOZOTT 
NEDVESSÉGTARTALMÚ, AKÁR KOPOTT PADLÓKHOZ IS

• VÍZÁLLÓ

• ALKALMAS AZ ALACSONY MÉRTÉKŰ JÁRMŰFORGALOMHOZ
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Felhasználási területek
enyhe forgalomnak kitett, simított vagy kvarchomok-szórt betonpadlók, például raktárak, garázsok, tárolóhelyek, általános átmenő forgalommal rendelkező területek burkolata. 
alkalmas új készítésű vagy kopott, szennyezett felületű, akár páragátló nélküli vagy fokozott nedvességtartalmú padlókhoz. nem ajánlott közepes vagy erős forgalomhoz. nem 
alkalmas vízszigetelő rendszerként. kül- és beltérben.

Aljzat
az aljzatot olyan vastagságúra kell kialakítani, hogy alkalmas legyen az azt érő terheléshez, stabilnak, nem deformálódónak, tömörnek kell lennie, túl kell lennie a száradási 
higrometriás zsugorodáson. 
a hordozórétegeket mechanikus módon kell előkészíteni. a tisztítás és előkészítés után a hordozórétegek felületi szakítószilárdságának az uni 8298-1 szerint >1,5 n/mm2-nek kell 
lennie, a nyomószilárdságának pedig az uni 9189, uni 6132, uni 10157 szabványok szerint >25 n/mm2-nek.

A hordozórétegek előkészítése
a hordozórétegeknek olajoktól, zsíroktól, mélyen beszívodott szennyeződésektől, nem stabil, omladozó vagy nem tökéletesen kötött részektől menteseknek kell lenniük. 
sörétszórással elő kell készíteni és megfelelő porszívóval alaposan portalanítani kell. a dilatációs hézagoknak megfelelő módon megvágottnak, nyitottnak, tisztának és tökéletesen 
portalanítottnak kell lenniük.

Bedolgozás

Választható (ha konszolidálásra van szükség)

az aljzat alapozása, statikus hézagok és aknák körüli területeknél vízzel hígított Factory eco base ep termékkel ≈ 1 : 0,5 – 1 : 1 arányban, anyagigény ≈ 100 ml/m2 a Factory 
eco base ep esetében.
a felhordásnál figyeljünk arra, hogy megfelelően átitassunk minden fent leírt területet, ügyelve arra, hogy eltávolítsuk az esetlegesen felgyülemlő anyagot. Várjuk meg, hogy a 
termék teljesen felszívódjon és a padló járható legyen, mielőtt továbblépnénk a következő réteg felhordására.

Factory eco colorwet ep szétterítése glettvassal, ügyelve arra, hogy lesimítsuk és szintbe hozzuk a felületet, a kiadósság ≈ 2,3 kg/m2. a kívánt állag eléréséhez adott esetben adjunk 
hozzá a keverékhez ≈ 2 – 5% vizet.
ugyanezzel az epoxidos simítóval fedjük be a hajszálrepedéseket és a repedéseket. a dilatációs hézagokat tiszteletben kell tartani és ezeket egy későbbi munkafázis során ki kell 
tömíteni.
amikor még friss, végezzünk a teljes felületen Quarzo 1.3 porszórást a telítettségig, anyagigény ≈ 2 kg/m2. Mielőtt a következő munkafázis felhordását megkezdenénk, várjuk meg, 
amíg az előzőleg felvitt termék ki nem keményedik.

távolítsuk el a felesleges kvarchomokot, majd csiszoljuk egységes simaságúra az aljzatot.

Factory eco colorwet ep szétterítése glettvassal, ügyelve arra, hogy lesimítsuk a terméket és egységesítsük a felületet, anyagigény ≈ 0,7 kg/m2.

Ipari betonpadlókra felvitt, színes, lélegző burkolat készítéséhez való rendszer. Csökkenti a padlón a porképződést, vízálló és ellenáll az 
olajoknak, a szénhidrogéneknek és az élelmiszeriparban használt folyékony anyagoknak.

FelVitt burkolat

lélegzŐ tÖbbrétegű

RENDSZER

6

Műszaki adatlap
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Termék Anyagigény Kód Csomagolás

Factory Eco Base EP (szükség esetén) 100 ml/m2

01836 a rész 5 kg

01837 b rész 5 kg

Quarzo 1.3 ≈ 2 kg/m2 01133 25 kg

Factory Eco Colorwet EP ≈ 3 kg/m2

színkód, a rész 18 kg

10988 b rész 3 kg

A dilatációs hézagok kezelése
Minden dinamikus kontrakció és szerkezeti  hézagot el kell vágni, elő kell készíteni megfelelő aláillesztés elhelyezésével és Fugabella® eco pu 40 termékkel le kell zárni.

A 6. RENDSZER anyagigényének összefoglalása - Lélegző többrétegű (1,5 mm):

6. RENDSZER / Lélegző többrétegű

Egyéb útmutatások
Mivel nem tudunk közvetlenül hatni az építési terület körülményeire és a kivitelezés módjára, ezért a jelen útmutató kizárólag a termékek műszaki tulajdonságaira vonatkozik, nem pedig azok alkalmazási módjaira. a felhasználónak 
mindig kötelessége, hogy ellenőrizze az építési területen, hogy a termékek alkalmasak-e a tervezett felhasználásra, és szigorúan be kell tartania a műszaki dokumentációkban és a csomagoláson szereplő útmutatókat. Ügyeljünk arra, 
hogy a termékeket ne használják szakszerűtlenül és hogy a csomagoláson, valamint a műszaki adatlapokon szereplő útmutatónak megfelelően legyenek tárolva.
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Ipari betonpadlókra felhordott, színes burkolat készítéséhez 
való rendszer. 
Csökkenti a padlón a porképződést, a padlót vízállóvá 
teszi és ellenáll az olajoknak, a szénhidrogéneknek és az 
élelmiszeriparban használt folyékony anyagoknak. Növeli a 
felületi kopásállóságot.

beton alap
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RENDSZER

7 FelVitt burkolat

ÖnterÜlŐ kiegyenlítŐ

1

2

3

4

6

5

7

Keménység 

Rétegvastagság ≈ 3 mm

Rétegek száma 3+2 (választható)

Kopásállóság

Forgalomállóság

Aljzat típusa Új 
kopott

szennyezett

Várakozási idők

használatba vehető 7 nap

Járható 5 nap
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„Választható” átlátszó fedőréteg 
≈ 60 ml/m2

Factory Eco Protection PU
szerves, folyékony, átlátszó, öko-kompatibilis, vizes bázisú fedőréteg műgyanta padlókhoz. ideális a greenbuildingnél. 
kétkomponensű, környezetbarát.

„Választható” átlátszó fedőréteg 
≈ 60 ml/m2

Factory Eco Protection PU
szerves, folyékony, átlátszó, öko-kompatibilis, vizes bázisú fedőréteg műgyanta padlókhoz. ideális a greenbuildingnél. 
kétkomponensű, környezetbarát.

színes önkiegyenlítő
≈ 3,2 kg/m2

Factory Eco Colorflow EP
Öko-kompatibilis szerves, ásványi eredetű, színezett, nagy ellenálló-képességű, többcélú burkolat ipari padlókhoz, ideális 
a greenbuildingnél.

porszórás telítettségig
≈ 1,5 kg/m2

Quarzo 1.3
Öko-kompatibilis, ellenőrzött szemcseméretű, mosott, szerves szennyeződés mentes, tökéletesen száraz ásványi 
kvarchomok. ideális a greenbuildingnél.

Javítás simító termékkel
≈ 0,9 - 1,5 kg/m2

Keralevel® Eco Floor
Öko-kompatibilis, rugalmas, szerves ásványi simító, szabálytalan nedvszívó és nem nedvszívó aljzatok nagy 
terhelésállóságú és nagy tapadású javítására, ideális a greenbuildingnél. kétkomponensű, csökkentett 
oldószertartalmú.

alapozás
≈ 200 - 400 ml/m2

Slc® Eco EP21
Öko-kompatibilis szerves gyanta nedvszívó aljzatok alapozására. ideális a greenbuildingnél. kétkomponensű, 
oldószermentes, alacsony illékony szerves vegyület kibocsátású szer, mely megóvja a felhasználók egészségét.

sörétszórás
A hordozóréteg előkészítése
Sörétszórás: előre haladó, állítható sebességű géppel végzett kezelés, amely az aljzatra golyó alakú fémdarabokat szór, 
és amely elszívóval van ellátva, majd szétválasztással visszanyeri a csiszoló és a csiszolt elemeket.

id
ő

2-4 óra

várakozási 

idő

12-24 

óra

várakozási 

idő

1-4 óra

várakozási 

idő

48 óra

várakozási 

idő

7. RENDSZER / Önkiegyenlítő

• SIMA, SELYEMFÉNYŰ, SZÍNES ELDOLGOZÁS

• ALKALMAS AKÁR KOPOTT, REPEDEZETT IPARI PADLÓKHOZ, 
AHOL A SZENNYEZŐDÉS NEM SZÍVÓDOTT MÉLYRE

• VÍZÁLLÓ ÉS ELLENÁLL AZ OLAJOKNAK

• ALKALMAS AZ ALACSONY ERŐSSÉGŰ IPARI FORGALOMHOZ
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Felhasználási területek
irodák, laboratóriumok, megmunkálási területek, targoncaforgalomnak kitett területek simított beton vagy dekorpadlója (színes kvarc töltéssel). alkalmas új készítésű, kopott, 
illetve szennyezett felületű betonpadlókhoz. nem ajánlott fokozott ipari forgalomhoz. nem alkalmas vízszigetelő rendszerként. beltéri használatra.

Aljzat
a műgyanta padló aljzatát olyan vastagságúra kell kialakítani, hogy alkalmas legyen az azt érő terheléshez, stabilnak, nem deformálódónak, tömörnek kell lennie, túl kell lennie 
a száradási higrometriás zsugorodáson és átnedvesedéstől vagy ellennyomású nedvességtől mentesnek kell lennie (max 2% a hagyományos esztricheknél, 3% a betonpadlóknál. 
a hordozórétegeket mechanikus módon kell előkészíteni. a tisztítás és előkészítés után a hordozórétegek felületi szakítószilárdságának az uni 8298-1 szerint >1,5 n/mm2-nek kell 
lennie, a nyomószilárdságának pedig az uni 9189, uni 6132, uni 10157 szabványok szerint >25 n/mm2-nek.

A hordozórétegek előkészítése
a hordozórétegeknek olajoktól, zsíroktól, mélyen beszívodott szennyeződésektől, nem stabil, omladozó vagy nem tökéletesen kötött részektől menteseknek kell lenniük. 
sörétszórással elő kell készíteni és megfelelő porszívóval alaposan portalanítani kell. a dilatációs hézagoknak megfelelő módon megvágottnak, nyitottnak, tisztának és tökéletesen 
portalanítottnak kell lenniük.

Bedolgozás
az aljzatot alapozzuk slc® eco ep21-gyel, melyet az aljzat nedvszívásának függvényében legfeljebb 30%-ban hígítottunk keragrip eco pulep-pel. Vigyük fel egyenletesen 
festőecsettel vagy hengerrel egy rétegben, figyelembe véve a ≈ 200 ml/m2 kiadósságot (mélyalapozás esetén ≈ 400 – 600 ml/m2), ügyelve arra, hogy eltávolítsuk az esetlegesen 
felgyülemlő anyagot.
Mielőtt továbblépnénk a felhordási műveletre, várjunk, amíg a termék teljesen fel nem szívódik, és adott esetben az oldószerek teljesen el nem párolognak.

keralevel® eco Floor szétterítése glettvassal a teljes felületen az aljzat javítására és egységesítésére, kiadósság esztrichen ≈ 0,9 kg/m2 (≈ 1,5 kg/m2/mm).
amikor még friss, végezzünk a teljes felületen Quarzo 1.3 porszórást a telítettségig, anyagigény ≈ 1,5 kg/m2 és várjuk meg a termék kikeményedését, mielőtt továbblépnénk a 
következő réteg alkalmazásához. 

távolítsuk el a felesleges kvarchomokot, majd csiszoljuk egységes simaságúra az aljzatot.

Factory eco colorflow ep felvitele glettvassal, anyagigény ≈ 3,2 kg/m2/2 mm. ne vigyük fel 2 mm alatt; nagyobb vastagság esetén vegyük figyelembe a 1,6 kg/mm/m2 kiadósságot. 
adott esetben várjunk legalább 48 órát, mielőtt továbblépnénk a a következő termék felhordására.

„Választható” átlátszó matt fedőréteg (csak irodai, üzleti használatú helyiségeknél, bemutatótermeknél)

a felület csiszolása 220-as szemcseméretű csiszolóhálóval ellátott géppel. a keletkező por elszívása. 

Factory eco protection pu első rétegének felvitele hengerrel, anyagigénye ≈ 60 ml/m2, várjuk meg, amíg a padló tökéletesen járható nem lesz.

Factory eco protection pu második rétegének felvitele, anyagigénye ≈ 60 ml/m2.

Ipari betonpadlókra felhordott, színes burkolat készítéséhez való rendszer. Csökkenti a padlón a porképződést, a padlót vízállóvá teszi és 
ellenáll az olajoknak, a szénhidrogéneknek és az élelmiszeriparban használt folyékony anyagoknak. Növeli a felületi kopásállóságot.

FelVitt burkolat

ÖnterÜlŐ kiegyenlítŐ

RENDSZER

7

Műszaki adatlap
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Termék Anyagigény Kód Csomagolás

Slc® Eco EP21 ≈ 0,2 l /m2

11207 a rész 4x5 l

05152 b rész 4x2 l

Keralevel® Eco Floor (tömör aljzaton) ≈ 0,9 kg/m2

06640 a rész 9,25 kg

06641 b rész 4x0,75 kg

Quarzo 1.3 ≈ 1,5 kg/m2 01133 25 kg

Factory Eco Colorflow EP ≈ 3,2 kg/m2

színkód, a rész 12 kg

05289 b rész 2x2 kg

Factory Eco Protection PU „választható” ≈ 0,12 l /m2 06670 a+b matt 2x5+2x1 l

A dilatációs hézagok kezelése
Minden dinamikus kontrakció és szerkezeti  hézagot el kell vágni, elő kell készíteni megfelelő aláillesztés elhelyezésével és Fugabella® eco pu 40 termékkel le kell zárni.

A 7. RENDSZER anyagigényének összefoglalása - Önterülő kiegyenlítő (3 mm):

7. RENDSZER / Önkiegyenlítő

Egyéb útmutatások
Mivel nem tudunk közvetlenül hatni az építési terület körülményeire és a kivitelezés módjára, ezért a jelen útmutató kizárólag a termékek műszaki tulajdonságaira vonatkozik, nem pedig azok alkalmazási módjaira. a felhasználónak 
mindig kötelessége, hogy ellenőrizze az építési területen, hogy a termékek alkalmasak-e a tervezett felhasználásra, és szigorúan be kell tartania a műszaki dokumentációkban és a csomagoláson szereplő útmutatókat. Ügyeljünk arra, 
hogy a termékeket ne használják szakszerűtlenül és hogy a csomagoláson, valamint a műszaki adatlapokon szereplő útmutatónak megfelelően legyenek tárolva.
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beton alap
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Ipari betonpadlókra felhordott, színes burkolat készítéséhez 
való rendszer. 
Növeli az aljzat mechanikai ellenállását és a felületi 
dörzsállóságot. 
A padlót vízállóvá és az olajokkal, a szénhidrogénekkel és az 
élelmiszeriparban használt folyékony anyagokkal szemben 
ellenállóvá teszi. 

RENDSZER

8 FelVitt burkolat

MűgyantÁs habarcs
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Keménység 

Rétegvastagság > 5 mm

Rétegek száma 5

Kopásállóság

Forgalomállóság

Aljzat típusa Új
kopott

szennyezett
rossz állapotú

Várakozási idők

használatba vehető 7 nap

Járható 4 nap
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színes fedőréteg
≈ 0,12 kg/m2

Factory Eco Colormaxi EP
Öko-kompatibilis szerves, ásványi eredetű, színezett, nagy ellenálló-képességű, többcélú burkolat ipari padlókhoz, ideális 
a greenbuildingnél. kétkomponensű, nincs egészségkárosító hatása.

„Választható” porszórás a 
csúszásmentes fedőréteg 

elkészítéséhez ≈ 1,5 kg/m2

Quarzo 1.3
Öko-kompatibilis, ellenőrzött szemcseméretű, mosott, szerves szennyeződés mentes, tökéletesen száraz ásványi 
kvarchomok. ideális a greenbuildingnél.

színes simítás
≈ 0,4 kg/m2 : 0,4 kg/m2

Factory Eco Colormaxi EP : Quarzo 1.3
Öko-kompatibilis szerves, ásványi eredetű, színezett, nagy ellenálló-képességű, többcélú burkolat ipari padlókhoz, ideális 
a greenbuildingnél. kétkomponensű, nincs egészségkárosító hatása.

Öko-kompatibilis, ellenőrzött szemcseméretű, mosott, szerves szennyeződés mentes, tökéletesen száraz ásványi 
kvarchomok. ideális a greenbuildingnél.

simítás
0,4 kg/m2 : 0,4 kg/m2

Slc® Eco EP21 : Quarzo 1.3
Öko-kompatibilis szerves gyanta nedvszívó aljzatok alapozására. ideális a greenbuildingnél. kétkomponensű, 
oldószermentes, alacsony illékony szerves vegyület kibocsátású szer, mely megóvja a felhasználók egészségét.

Öko-kompatibilis, ellenőrzött szemcseméretű, mosott, szerves szennyeződés mentes, tökéletesen száraz ásványi 
kvarchomok. ideális a greenbuildingnél.

epoxidos habarcsok
≈ 200 ml/mm/m2 : 1,6 kg/mm/m2

Slc® Eco EP21 : Quarzo 5.12 
Öko-kompatibilis szerves gyanta nedvszívó aljzatok alapozására. ideális a greenbuildingnél. kétkomponensű, 
oldószermentes, alacsony illékony szerves vegyület kibocsátású szer, mely megóvja a felhasználók egészségét.

Öko-kompatibilis, ellenőrzött szemcseméretű, mosott, szerves szennyeződés mentes, tökéletesen száraz ásványi 
kvarchomok. ideális a greenbuildingnél.

alapozás
 ≈ 0,4 l /m2

Slc® Eco EP21
Öko-kompatibilis szerves gyanta nedvszívó aljzatok alapozására. ideális a greenbuildingnél. kétkomponensű, 
oldószermentes, alacsony illékony szerves vegyület kibocsátású szer, mely megóvja a felhasználók egészségét.

Marás
A hordozóréteg előkészítése
Marás vagy bemetszés: fém szerszámokkal ellátott, a vízszintes tengelyen többcsapos forgó dobbal rendelkező géppel 
végzett kezelés. 
a dob beállítási lehetőségeinek köszönhetően előre meg lehet szabni a beavatkozási mélységet. id
ő

16-24 

óra

várakozási 

idő

12-24 

óra

várakozási 

idő

8. RENDSZER / Műgyantás habarcs

24 óra

várakozási 

idő

• BŐRHATÁSÚ, FÉLIG FÉNYES, SZÍNES ELDOLGOZÁS. 
CSÚSZÁSMENTES ELSIMÍTÁSI LEHETŐSÉG 

• ALKALMAS AKÁR KOPOTT, REPEDEZETT, ROSSZ ÁLLAPOTÚ ÉS 
SZENNYEZETT IPARI PADLÓKHOZ

• ALKALMAS NAGY RÉTEGVASTAGSÁGÚ JAVÍTÁSOKHOZ ÉS 
LEJTÉSEK KIALAKÍTÁSÁHOZ

• VÍZÁLLÓ ÉS ELLENÁLL AZ OLAJOKNAK

• ALKALMAS KÖZEPES ÉS ERŐS IPARI FORGALOMHOZ
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Felhasználási területek
irodák, laboratóriumok, megmunkálási területek, targoncaforgalomnak kitett területek simított vagy kvarzhomok-szórt betonpadlója. alkalmas új készítésű betonpadlók vagy 
rossz állapotú, erősen kopott, szennyezett illetve nem sík betonpadlókhoz. nem alkalmas vízszigetelő rendszerként. beltéri használatra.

Aljzat
a műgyanta padló aljzatát olyan vastagságúra kell kialakítani, hogy alkalmas legyen az azt érő terheléshez, stabilnak, nem deformálódónak, tömörnek kell lennie, átnedvesedéstől 
vagy ellennyomású nedvességtől mentesnek kell lennie (max 2% a hagyományos esztricheknél, 3% a betonpadlóknál). a hordozórétegeket mechanikus módon kell előkészíteni. a 
tisztítás és előkészítés után a hordozórétegek felületi szakítószilárdságának az uni 8298-1 szerint >1,5 n/mm2-nek kell lennie, a nyomószilárdságának pedig az uni 9189, uni 6132, 
uni 10157 szabványok szerint >25 n/mm2-nek.

A hordozórétegek előkészítése
az aljzatot marással kell előkészíteni a szennyező rétegek vagy a rossz állapotban lévő részek eltávolítására és megfelelő elszívóval alaposan portalanítani kell.

Bedolgozás
a nedvszívó aljzat alapozása slc® eco ep21 termékkel, anyagigénye ≈ 400 ml/m2. 
Friss a frissre technikával végezzük el az epoxidos habarcs felvitelét, amelyet az slc® eco ep21 epoxidos kétkomponensű kötőanyag és a Quarzo 5.12 keverékéből 
kapunk, a keverési arány 1 rész slc® eco ep21 és 8 rész Quarzo 5.12, anyagigény az slc® eco ep21 esetében ≈ 200 ml/mm/m2, valamint ≈ 1,6 kg/mm/m2 a Quarzo 
5.12 esetében, és ügyeljünk arra, hogy a vastagsága ≥ 5 mm legyen. Mielőtt továbblépnénk a következő réteg felhordására, várjunk, amíg az epoxidos habarcs ki 
nem keményedik.

slc® eco ep21 simítása glettvassal Quarzo 1.3 anyaggal 1 : 1 arányban keverve, anyagigény ≈ 400 ml/m2 az slc® eco ep21 esetében és ≈ 400 g/m2 a Quarzo 1.3 esetében. 
Mielőtt a következő munkafázis felhordását megkezdenénk, várjuk meg, amíg az előzőleg felvitt termék ki nem keményedik.

Factory eco colormaxi ep felvitele glettvassal Quarzo 1.3 anyaggal 1:1 arányban keverve, anyagigény ≈ 400 g/m2 a Factory eco colormaxi ep esetében és ≈ 400 g/m2 a Quarzo 1.3 
esetében. Mielőtt a következő munkafázis felhordását megkezdenénk, várjuk meg, amíg az előzőleg felvitt termék ki nem keményedik.

csiszolás a padló egységesítésére és az esetleges felgyülemlett anyagok eltávolítására.

(*) a csúszásmentes burkolat eléréséhez, amikor még friss, végezzünk Quarzo 1.3 porszórást a felületen a telítettségig, anyagigény ≈ 1,5 kg/m2, és várjuk meg a termék kikeményedését, 
mielőtt továbblépnénk a réteg felhordására. 

távolítsuk el a felesleges kvarchomokot, majd csiszoljuk egységes simaságúra az aljzatot.

Factory eco colormaxi ep első rétegének felvitele hengerrel ≈ 120 g/m² kiadósság mellett (szükség esetén hígítsuk 5%-ban slc® eco dd termékkel).

Ipari betonpadlókra felhordott, színes burkolat készítéséhez való rendszer. Növeli az aljzat mechanikai ellenállását és a felületi dörzsállóságot. 
A padlót vízállóvá és az olajokkal, a szénhidrogénekkel és az élelmiszeriparban használt folyékony anyagokkal szemben ellenállóvá teszi.

FelVitt burkolat

MűgyantÁs habarcs

RENDSZER

8

Műszaki adatlap
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Termék Anyagigény Kód Csomagolás

Slc® Eco EP21 0,8 l /m2 + 0,2 l /mm/m2

11207 a rész 4x5 l

05152 b rész 4x2 l

Quarzo 5.12 ≈ 1,6 kg/mm/m2 01132 30 kg

Quarzo 1.3 ≈ 0,8 kg/m2 + (*1,5 kg/m2 a „választható” porszóráshoz) 01133 25 kg

Factory Eco Colormaxi EP ≈ 0,52 kg/m2

színkód, a rész 10 kg

02903 b rész 2x3 kg

A dilatációs hézagok kezelése
Minden dinamikus kontrakció és szerkezeti  hézagot el kell vágni, elő kell készíteni megfelelő aláillesztés elhelyezésével és Fugabella® eco pu 40 termékkel le kell zárni.

A 8. RENDSZER anyagigényének összefoglalása - Műgyantás habarcs (> 5 mm):

8. RENDSZER / Műgyantás habarcs

Egyéb útmutatások
Mivel nem tudunk közvetlenül hatni az építési terület körülményeire és a kivitelezés módjára, ezért a jelen útmutató kizárólag a termékek műszaki tulajdonságaira vonatkozik, nem pedig azok alkalmazási módjaira. a felhasználónak 
mindig kötelessége, hogy ellenőrizze az építési területen, hogy a termékek alkalmasak-e a tervezett felhasználásra, és szigorúan be kell tartania a műszaki dokumentációkban és a csomagoláson szereplő útmutatókat. Ügyeljünk arra, 
hogy a termékeket ne használják szakszerűtlenül és hogy a csomagoláson, valamint a műszaki adatlapokon szereplő útmutatónak megfelelően legyenek tárolva.
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ÚtMutató a rendszer kiVÁlasztÁsÁhoz

alacsony forgalom közepes forgalom Fokozott forgalom

1. RENDSZER 
iMpregnÁlÁs

2. RENDSZER 
Vékony FilM

3. RENDSZER 
Vastag FilM

4. RENDSZER 
tÖbbrétegű 1.5

5. RENDSZER 
tÖbbrétegű 3.0

6. RENDSZER 
lélegzŐ tÖbbrétegű

7. RENDSZER 
ÖnterÜlŐ kiegyenlítŐ

8. RENDSZER 
MűgyantÁs habarcs

ÚtMutató a rendszerek VÁlasztÁsÁhoz a típustól és a VÁrható ForgaloM erŐsségétŐl FÜggŐen

Megjegyzés Minden műgyantás rendszer kopásnak van kitéve, tehát rendkívüli karbantartást igényel.

* Javításnak vagy rendszeres karbantartásnak kitett használat

Jelmagyarázat

gyalogosForgaloM JÁrMűForgaloM ipari ForgaloM

*

*

*

* *

*

*

***

*

*

*

*

*
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Csiszolás: csiszolóvászon, -papír vagy -háló tárcsát tartó, forgó koronggal ellátott gép alkalmazásával végzett 
kezelés.
alkalmas sima, új készítésű betonpadlókhoz. 
sima hordozóréteget eredményez, enyhén növeli a nedvszívását.

Mosás: lehetőleg magas hőmérsékletű, 25 Mpa-nál nagyobb nyomású vízsugaras kezelés, olajos anyagok 
jelenlétében esetleg különleges mosószerek segítségével.
alkalmas sima, új készítésű betonpadlókhoz. 
sima, tiszta és pormentes felületet eredményez.

Csiszolás vagy marás: a függőleges tengely mentén forgó géppel, csiszoló szerszámokat tartó korongokkal 
végzett kezelés. 
alkalmas sima, új készítésű vagy enyhén kopott betonpadlókhoz. enyhén érdes hordozóréteget eredményez, 
növeli a nedvszívását.

Sörétszórás: előre haladó, állítható sebességű géppel végzett kezelés, amely az aljzatra golyó alakú 
fémdarabokat szór, és amely elszívóval van ellátva, majd szétválasztással visszanyeri a csiszoló és a csiszolt 
elemeket.
alkalmas kopott, simított, makacs maradékokkal vagy nem mélyen lévő szennyeződéssel rendelkező 
padlókhoz. érdes hordozóréteget eredményez, növeli a nedvszívását.

Marás vagy bemetszés: fém szerszámokkal ellátott, a vízszintes tengelyen többcsapos forgó dobbal 
rendelkező géppel végzett kezelés. 
a dob beállítási lehetőségeinek köszönhetően előre meg lehet szabni a beavatkozási mélységet. alkalmas a 
rossz állapotban lévő, kopott és szennyezett padlókhoz. 
nagyon érdes, nagyon nedvszívó felületet eredményez. 

Jelmagyarázat

ÚtMutató a rendszerek VÁlasztÁsÁhoz és az alJzat elŐkészítése a MegléVŐ hordozóréteg típusÁtól és 
ÁllagÁnak MegMaradÁsÁtól FÜggŐen

RENDSZEREK / Útmutató a rendszerek választásához

Új betonpadló

Új betonpadló stabil 
hajszálrepedésekkel, 

enyhe felületi 
egyenetlenségekkel

enyhén kopott 
betonpadló

kopott 
betonpadló stabil 

repedésekkel, enyhe 
szennyeződésekkel

Új vagy kopott 
nedves, esetleg 

átnedvesedésnek 
kitett betonpadló

szennyezett, sérült 
betonpadló

1. RENDSZER 
iMpregnÁlÁs

MagasnyoMÁsÚ 
MosÁs

csiszolÁs

2. RENDSZER 
Vékony FilM

csiszolÁs

csiszolÁs

3. RENDSZER 
Vastag FilM

csiszolÁs csiszolÁs

4. RENDSZER 
tÖbbrétegű 1.5

csiszolÁs csiszolÁs csiszolÁs

5. RENDSZER 
tÖbbrétegű 3.0

csiszolÁs csiszolÁs csiszolÁs sÖrétszórÁs

6. RENDSZER 
lélegzŐ tÖbbrétegű

sÖrétszórÁs sÖrétszórÁs sÖrétszórÁs sÖrétszórÁs sÖrétszórÁs

7. RENDSZER 
ÖnterÜlŐ kiegyenlítŐ

sÖrétszórÁs sÖrétszórÁs sÖrétszórÁs sÖrétszórÁs

8. RENDSZER 
MűgyantÁs habarcs

MarÁs MarÁs MarÁs MarÁs MarÁs
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BURKOLÁSI TERMÉKCSALÁD / Műgyanta bevonatok

Slc® Eco EP21
 - Kategória: Szerves Folyékony Termékek
 - Osztály: Szerves vízszigetelő anyagok
 - Rating: Eco 3

az sgs tanÚsító intézet Által igazolt Mérési rendszer

GREENBUILDING RATING®

• 100% szárazanyag tartalom

• kiváló szilárdító hatás

• kevéssé nedvszívó aljzatokhoz

• ideális enyhe szellőzésű helyiségekben és felújításoknál történő 
alkalmazásra

• alkalmas padlófűtéssel ellátott aljzatok megerősítésére is

• Vízszigetelő a magas maradék nedvességtartalom ellen 5% cM-ig

A TERMÉK ELŐNYEI

 - biztonságosabb építési területi használatot garantál

KÖRNYEZETVÉDELMI MEGJEGYZÉS

BELSŐ LEVEGŐ MINŐSÉG (IAQ) VOC - ILLÉKONY SZERVES VEGYÜLET KIBOCSÁTÁS

Megfelelőség EC 1-R plus GEV-Emicode GEV által tanúsított 2472/11.01.02
HIGH-TECH

A keverék viszkozitása ≈ 300 mPa · s, forgórész 2 RPM 20 Brookfield módszer

Keverék arány A rész : B rész = 2,5 : 1

Hígítás Keragrip Eco Pulep (max 30%)

Alkalmazási hőmérséklet +10 °C és +35 °C között

A keverék edényideje ≈ 30 perc

Nyitott idő ≈ 30 perc

Várakozási idő a rétegek között ≈ 4 – 12 óra

Várakozási idő a következő munkafázis előtt ≈ 24 óra

TELJESÍTMÉNY

Tanúsított, öko-kompatibilis szerves gyanta nedvszívó aljzatok alapozására és magas 
maradék nedvességtartalmú nedvszívó ásványi vagy cementaljzatok vízszigetelésére. 
Ideális a GreenBuildingnél. Kétkomponensű, oldószermentes, alacsony illékony szerves 
vegyület kibocsátású szer, mely megóvja a felhasználók egészségét.

az slc® eco ep21 megnöveli az egyenetlen aljzatok mechanikai ellenállóképességét és vízszigetelést hoz létre, így 
védve a burkolatot az aljzatban lévő maradék nedvességtől, miközben biztosítja a teljesen környezetbarát burkolást.

Slc® Eco EP21

• Anyagszükséglet ≈ 200 – 400 ml/m2 • Raklap 336 ℓ (A rész + B rész)
• Minőségét megőrzi ≈ 12 hónapig az eredeti csomagolásban, a fagy árt az anyagnak, kerülje a közvetlen napfényt és hőforrásokat

Kód Csomagolás
11207 a rész 4x5 ℓ

05152 b rész 4x2 ℓ
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VOC kibocsátás Oldószermentes Nem mérgező és 

nem veszélyes
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*  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).
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BURKOLÁSI TERMÉKCSALÁD / Műgyanta bevonatok

Keralevel® Eco Floor
 - Kategória: Szerves ásványi
 - Osztály: Ásványi alapú aljzatkiegyenlítők
 - Rating: Eco 2

az sgs tanÚsító intézet Által igazolt Mérési rendszer

GREENBUILDING RATING®

• ideális a Factory rendszerekben

• beltéri használatra

• rétegvastagság 1 mm és 5 mm között

• alkalmas stabil, nem nedvszívó aljzatokra helyezve

• ideális a felújításokhoz

A TERMÉK ELŐNYEI

 - a régióban található ásványokból készül, így a szállítás alacsony üvegházhatá-
sú gázkibocsátással jár

KÖRNYEZETVÉDELMI MEGJEGYZÉS

HIGH-TECH

Viszkozitás ≈ 120000 mPa · s, forgórész 93 RPM 50 Brookfield módszer

Alkalmazási hőmérséklet +10 °C-tól +30 °C-ig

A keverék edényideje ≈ 30 perc

Tapadószilárdság betonon 28 nap után ≥ 2,5 MPa EN 1323

Rugalmassági modulus 7 nap után ≥ 0,035 Kn/mm2 EN ISO 178

Rugalmassági modulus 28 nap után ≥ 0,037 Kn/mm2 EN ISO 178

Járhatóság/új réteg felvitele +10 °C-on 16 óra

Járhatóság/új réteg felvitele +15 °C-on 12 óra

Járhatóság/új réteg felvitele +20 °C-on 6 óra

Törést okozó megnyúlás 28 nap után ≥ 4,5% ISO 527-2

Shore A keménység +23 °C-on 70

TELJESÍTMÉNY

Öko-kompatibilis, rugalmas, szerves ásványi simító, szabálytalan nedvszívó és nem 
nedvszívó aljzatok nagy terhelésállóságú és nagy tapadású javítására, ideális a 
GreenBuildingnél. Kétkomponensű, csökkentett oldószer tartalmú.

keralevel® eco Floor a padlóburkolatok kiegyenlítését és a repedések javítását teszi lehetővé, így ideális felületet 
biztosít a rugalmas padlóburkolatok, parketták és műgyanta burkolatok ezt követő lerakásához.

Keralevel® Eco Floor

• Kiadósság ≈ 1,5 kg/m2/mm • Raklap 440 kg
• Minőségét megőrzi ≈ 12 hónapig az eredeti csomagolásban száraz helyen tárolva, a fagy árt az anyagnak, kerülje a közvetlen napfényt és hőforrásokat 

Kód Csomagolás
06640 a rész 9,25 kg

06641 b rész 4x0,75 kg
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BURKOLÁSI TERMÉKCSALÁD / Műgyanta bevonatok

• beltéri használatra

• bőrhatású, félig fényes eldolgozás

• hengerrel és glettvassal könnyen felhordható

• enyhe forgalomhoz alkalmas, víztaszító, olajoknak, szénhidrogéneknek és 
az élelmiszeriparban használt folyékony anyagoknak ellenálló, filmszerű 
burkolatok készítéséhez

• többrétegű és műgyantás habarcsos, nagymértékben karc- és kopásálló, 
víztaszító, olajoknak, szénhidrogéneknek és az élelmiszeriparban használt 
folyékony anyagoknak ellenálló, filmszerű burkolatok készítéséhez

A TERMÉK ELŐNYEI

 - biztonságosabb építési területi használatot garantál

KÖRNYEZETVÉDELMI MEGJEGYZÉS

HIGH-TECH

A keverék edényideje ≈ 30 perc

Alkalmazási hőmérséklet +10 °C-tól +30 °C-ig

Járható ≈ 24 óra

Várakozási idő a meglévő burkolatra való felvitelhez ≈ 24 óra

Használatba vehető ≈ 48 óra

Nyomószilárdság 28 nap elteltével* ≥ 15 N/mm2 EN 12808-3

Hajlítószilárdság 28 nap elteltével* ≥ 16 N/mm2 EN 12808-3

Kopásállóság 28 nap elteltével* ≤ 60 mg, CS17 köszörű, 1000 fordulat, 1000 g súly Taber módszer

Tapadás betonra 14 nap elteltével* ≥ 3 N/mm2

* átlagos értékek, melyek a színtől függően változhatnak

TELJESÍTMÉNY

• Filmszerű burkolat kiadóssága ≈ 150 g/m2 rétegenként – többrétegű burkolat ≈ 400 g/m2 rétegenként • Raklap 396 kg
• Minőségét megőrzi ≈ 12 hónapig az eredeti csomagolásban, a fagy árt az anyagnak, kerülje a közvetlen napfényt és hőforrásokat

Öko-kompatibilis szerves, ásványi eredetű, színezett, nagy ellenálló-képességű, 
többcélú burkolat ipari padlókhoz, ideális a GreenBuildingnél. Kétkomponensű, nincs 
egészségkárosító hatása.

a Factory eco colormaxi ep kimondottan színezett, műgyantás, filmszerű, többrétegű és műgyantás habarcsos 
burkolatok megvalósítására készült, amelyek mechanikai és kémiai ellenállása változtatható a kiválasztott ciklusok 
és az alkalmazott vastagságok függvényében.

Factory Eco Colormaxi EP

az A és B színcsoportokat a 42 oldalon

Factory Eco Colormaxi EP
 - Kategória: Szerves ásványi
 - Osztály: Műgyanta burkolatok lerakása
 - Rating: Eco 1

az sgs tanÚsító intézet Által igazolt Mérési rendszer

GREENBUILDING RATING®
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BURKOLÁSI TERMÉKCSALÁD / Műgyanta bevonatok

Factory Eco Colorflow EP
 - Kategória: Szerves ásványi
 - Osztály: Műgyanta burkolatok lerakása
 - Rating: Eco 1

az sgs tanÚsító intézet Által igazolt Mérési rendszer

GREENBUILDING RATING®

• beltéri használatra

• 2–4 mm rétegvastagsághoz

• Fokozott tartósságú monolit burkolat

• sima, selyemfényű eldolgozás

• használatra kész, egyenletes teljesítményt biztosít

• hosszú önterülési idő, alkalmas nagy kiterjedésű felületekhez is

A TERMÉK ELŐNYEI

 - a régióban található ásványokból készül, így a szállítás alacsony üvegházhatá-
sú gázkibocsátással jár

KÖRNYEZETVÉDELMI MEGJEGYZÉS

HIGH-TECH

A keverék edényideje ≈ 30 perc

Alkalmazási hőmérséklet +10 °C-tól +30 °C-ig

Járható ≈ 48 óra

Várakozási idő a meglévő burkolatra való felvitelhez ≈ 48 óra

Használatba vehető ≈ 4 nap

Nyomószilárdság 28 nap elteltével* ≥ 38 N/mm2 EN 12808-3

Hajlítószilárdság 28 nap elteltével* ≥ 16 N/mm2 EN 12808-3

Kopásállóság 28 nap elteltével* ≤ 80 mg, CS17 köszörű, 1000 fordulat, 1000 g súly Taber módszer

Tapadás betonra 14 nap elteltével* ≥ 4 N/mm2

* átlagos értékek, melyek a színtől függően változhatnak

TELJESÍTMÉNY

Öko-kompatibilis szerves, ásványi eredetű, színezett, nagy ellenálló-képességű, többcélú 
burkolat ipari padlókhoz, ideális a GreenBuildingnél.

a Factory eco colorflow ep különösen alkalmas színes, önterülő kiegyenlítő típusú műgyanta burkolatok készítésére, 
fokozott mechanikai ellenállással és kopásállósággal. Vízálló és ellenáll az olajoknak, a szénhidrogéneknek és az 
élelmiszeriparban használt folyékony anyagoknak. 

Factory Eco Colorflow EP

• Anyagszükséglet ≈ 1,6 kg/mm/m2 • Raklap 528 kg
• Minőségét megőrzi ≈ 12 hónapig az eredeti csomagolásban, a fagy árt az anyagnak, kerülje a közvetlen napfényt és hőforrásokat
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Kód Csomagolás
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BURKOLÁSI TERMÉKCSALÁD / Műgyanta bevonatok

az sgs tanÚsító intézet Által igazolt Mérési rendszer

• beltéri használatra

• sima, félig fényes eldolgozás

• könnyen és gyorsan felhordható, alkalmas nagy kiterjedésű felületekhez is

• különösen alkalmas alapozóként a Factory eco colorwet ep alkalmazása 
előtt

GREENBUILDING RATING® A TERMÉK ELŐNYEI

HIGH-TECH A keverék edényideje ≈ 1 óra

 Járható ≈ 24 óra

 Használatba vehető ≈ 48 óra

TELJESÍTMÉNY

az sgs tanÚsító intézet Által igazolt Mérési rendszer

• bel- és kültérben

• Matt, texturált eldolgozás

• kiemelten páraáteresztő

• nedves helyiségekhez ideális 

GREENBUILDING RATING® A TERMÉK ELŐNYEI

HIGH-TECH Várakozási idő a meglévő burkolatra való felvitelhez ≈ 12 óra

 Használatba vehető ≈ 48 óra

 Tapadás betonra 14 nap elteltével* ≥ 4 N/mm2

* átlagos értékek, melyek a színtől függően változhatnak

TELJESÍTMÉNY

Öko-kompatibilis szerves, ásványi eredetű, színezett, fokozottan páraáteresztő burkolat 
ipari padlókhoz, ideális a GreenBuildingnél. Kétkomponensű, csökkentett oldószer 
tartalmú, megóvja az felhasználók egészségét.

a Factory eco colorwet ep különösen alkalmas színes, többrétegű műgyanta burkolatok készítésére, párazáró réteg 
nélküli vagy fokozott maradék nedvességtartalmú aljzatokra. Vízálló és ellenáll az olajoknak, szénhidrogéneknek és 
az élelmiszeriparban használt folyékony anyagoknak.

Factory Eco Colorwet EP
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• Első réteg kiadóssága ≈ 2 kg/m2 – második réteg ≈ 0,5 – 1 kg/m2 • Raklap 270 kg (A rész + B rész)
• Minőségét megőrzi ≈ 12 hónapig az eredeti csomagolásban, a fagy árt az anyagnak, kerülje a közvetlen napfényt és hőforrásokat

Szerves, folyékony, átlátszó, öko-kompatibilis, vizes bázisú impregnálószer betonpadlók 
portalanító, olaj- és vízlepergető kezelésére, ideális a GreenBuildingnél. Kétkomponensű, 
csökkentett oldószer tartalmú, megóvja az felhasználók egészségét.

a Factory eco base ep átlátszó impregnálószer, a porképződést fokozottan csökkentő hatással, mely alacsony kapillá-
ris nedvszívó képességű burkolatokat tesz lehetővé. növeli az ipari betonpadlók felületi kopásállóságát és csökkenti 
a víz és olaj felszívódását.

Factory Eco Base EP
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• Kiadósság impregnálószerként ≈ 50 g/m2 - primerként ≈ 100 g/m2 • Raklap 400 kg
• Minőségét megőrzi ≈ 12 hónapig az eredeti csomagolásban, a fagy árt az anyagnak, kerülje a közvetlen napfényt és hőforrásokat

Kód Csomagolás
01836 a rész 5 kg

01837 b rész 5 kg

az A és B színcsoportokat a 42 oldalon

Kód Csomagolás
a rész színes a 18 kg

a rész színes b 18 kg

10988 b rész 3 kg
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BURKOLÁSI TERMÉKCSALÁD / Műgyanta bevonatok

az sgs tanÚsító intézet Által igazolt Mérési rendszer

• beltéri használatra

• sima, matt eldolgozás

• Fokozott karc- és kopásvédelem

• nMp-mentes

• Megfelel a 2004/42/ek irányelvnek

GREENBUILDING RATING® A TERMÉK ELŐNYEI

Szerves, folyékony, átlátszó, öko-kompatibilis, vizes bázisú fedőréteg műgyanta padlókhoz. 
Ideális a GreenBuildingnél. Kétkomponensű, környezetbarát.

a Factory eco protection pu átlátszó védő fedőréteg, mely különösen alkalmas a filmszerű, többrétegű, áteresztő, 
színes és önterülő műgyanta padlók karc- és kopásállóságának növelésére. Vízálló és ellenáll az olajoknak és az 
élelmiszeriparban használt folyékony anyagoknak.

Factory Eco Protection PU
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• Anyagigény ≈ 70 – 80 ml/m² felhordási rétegenként • Raklap 396 ℓ • Minőségét megőrzi ≈ 12 hónapig az eredeti csomagolásban, a fagy árt az anyagnak, kerülje a közvetlen napfényt és hőforrásokat

Kód Csomagolás
06670 matt 2x5 ℓ + 2x1 ℓ 
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az sgs tanÚsító intézet Által igazolt Mérési rendszer

• beltéri használatra

• 1,5–3 mm rétegvastagsághoz

• alkalmas nedvszívó, ásványi alapú aljzatok kevéssé sárguló 
impregnálásához és alapozásához

GREENBUILDING RATING® A TERMÉK ELŐNYEI

Önterülő, rendkívül átlátszó, sárgulásra kevéssé hajlamos, kétkomponensű burkolat 
műgyanta padlókhoz.

a Factory Flow ep önterülő kiegyenlítő, fokozottan átlátszó burkolat, amely a műgyanta padlóknak fokozott 
mélységi és háromdimenziós hatást kölcsönöz. Vízálló és ellenáll az olajoknak és az élelmiszeriparban használt 
folyékony anyagoknak.

Factory Flow EP

• Anyagszükséglet ≈ 2 – 4 kg/m2 • Raklap 144 kg • Minőségét megőrzi ≈ 12 hónapig az eredeti csomagolásban, a fagy árt az anyagnak, kerülje a közvetlen napfényt és hőforrásokat

Kód Csomagolás
11198 a rész 2x5 kg

11199 b rész 2x3 kg

a greenbuilding rating® szerinti egyetlen jellemzővel sem 
rendelkező termék, ezért óvatosan kell használni. 
a kerakoll vállalja az ecozero anyagok és termékek eco 
besorolásának javítását.

zero
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az sgs tanÚsító intézet Által igazolt Mérési rendszer

• beltéri használatra

• sima, matt eldolgozás

• kiváló fedőképesség

• könnyen tisztítható és mosható felületeket tesz lehetővé

GREENBUILDING RATING® A TERMÉK ELŐNYEI

Szerves, folyékony, színes, öko-kompatibilis, vizes bázisú befejező réteg, fokozott 
karcolásállósággal és vízszigetelő képességgel. Ideális a GreenBuildingnél. Kétkomponensű, 
csökkentett oldószertartalmú, környezetbarát.

a Factory eco color pu színes, fokozottan karcálló, vízálló, olajoknak és az élelmiszeriparban használt folyadékoknak 
ellenálló fedőréteg, mely különösen alkalmas folyamatos, filmszerű fali burkolatok készítéséhez.

Factory Eco Color PU
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• Anyagigény ≈ 100 – 120 gr/m² felhordási rétegenként • Raklap 144 kg • Minőségét megőrzi ≈ 12 hónapig az eredeti csomagolásban, a fagy árt az anyagnak, kerülje a közvetlen napfényt és hőforrásokat

az A és B színcsoportokat a 42 oldalon

Kód Csomagolás
a rész + b rész színes a 4 + 0,8 kg

a rész + b rész színes b 4 + 0,8 kg
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BURKOLÁSI termékcsalád / Műgyanta bevonatok

Szerves, folyékony, öko-kompatibilis adalékanyag, különösen alkalmas az Slc® Eco 
EP21 kikeményedésének felgyorsítására, ideális a GreenBuildingnél. Egykomponensű, 
csökkentett oldószer tartalmú, környezetbarát és megóvja a felhasználók egészségét.

a Factory eco epofast különösen alkalmas az slc® eco ep21 katalízis-reakciójának serkentésére, felgyorsítja az 
alapozó kezelések, műgyanta-habarcsok és epoxidos esztrichek kikeményedési ideit, így lecsökkenti a következő 
rétegek felhordásához szükséges várakozási időket.

Factory Eco Epofast
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• Anyagszükséglet ≈ 20 – 40 g/kg Slc® Eco EP21 • Minőségét megőrzi ≈ 12 hónapig az eredeti csomagolásban, a fagy árt az anyagnak, kerülje a közvetlen napfényt és hőforrásokat

Kód Csomagolás
06595 4x160 g
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az sgs tanÚsító intézet Által igazolt Mérési rendszer

• bel- és kültérben

• egykomponensű folyadék, könnyű és gyors bekeverést biztosít

• alacsony hőmérsékletű alkalmazásoknál is ideális

GREENBUILDING RATING® A TERMÉK ELŐNYEI

Ultrakönnyű, egykomponensű tömörítő adalékanyag, különösen alkalmas az Slc® Eco EP21 
tixotropizálásához.

a Factory tixolight az slc® eco ep21 terméknek fokozott tixotrópiájú reológiát nyújt, idális a kitöltések, fugák és simítások 
készítéséhez, tökéletesen sík függőleges felületeken megfolyásmentesen.

Factory Tixolight

• Anyagszükséglet ≈ 100 – 150 g/kg Slc® Eco EP21 • Raklap 120 kg • Minőségét megőrzi ≈ 12 hónapig 
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• bel- és kültérben

• rendkívül könnyen bekeverhető

• sűrűsödés nélküli, sík, megfolyásmentes fugázást és simítást biztosít

A TERMÉK ELŐNYEI

Kód Csomagolás
06545 1 kg

Kód Csomagolás
12189 50 m

Lúgálló üvegszálas merevítő háló a szintetikus és ásványi simítások megerősítésére.

a net 90 különösen alkalmas a keralevel® eco Floor termékkel készített simítások merevítésére heterogén vagy 
repedezett aljzatok esetén.

Net 90

• Raklap 1800 m

• bel- és kültérben

• nagyfokú rugalmasság és mechanikus ellenállás

• könnyen és gyorsan lerakható

• Memória-effektus nélkül

A TERMÉK ELŐNYEI
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BURKOLÁSI termékcsalád / Műgyanta bevonatok

Kód Csomagolás
10810 03 - Manhattan 12x310 ml

10812 04 - Vasszürke 12x310 ml

10814 05 - antracit 12x310 ml

10816 08 - bahama bézs 12x310 ml

Kód Csomagolás
01133 Quarzo 1.3 25 kg

01222 Quarzo 1.7 25 kg

01132 Quarzo 5.12 30 kg

Öko-kompatibilis, ellenőrzött szemcseméretű, mosott, szerves szennyeződés mentes, 
tökéletesen száraz ásványi kvarchomok. Ideális a GreenBuildingnél.

Quarzo
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• Raklap 1575 kg (Quarzo 1.3) – 1500 kg (Quarzo 1.7) – 1440 kg (Quarzo 5.12)
• Minőségét korlátlan ideig megőrzi

ÚJDONSÁG

• a Quarzo 1.3 ideális szerkezeti adalékanyagként és szóróhomokként a 
többrétegű és önterülő Factory rendszerekben

• a Quarzo 1.7 ideális szerkezeti adalékanyagként nagy rétegvastagságban 
felvitt kétkomponensű ragasztókhoz

• a Quarzo 5.12 ideális az slc® eco ep21, slc® eco pu31, slc® eco 3cW termékre 
friss a frissre technikával felvitt porszórt alapozóként, valamint szerkezeti 
adalékanyagként a szintetikus simításokban, az epoxidos esztrichekben és 
a Factory műgyanta-habarcs rendszerekben

A TERMÉK ELŐNYEI

HIGH-TECH Quarzo 1.3 porszóróként ≈ 1,5 – 2 kg/m2

  adalékanyagként 1 műgyanta : 1 Quarzo 1.3 

 Quarzo 1.7 ragasztó 1 : 5 – 7 Quarzo 1.7 a kívánt állag szerint

 Quarzo 5.12 porszóróként ≈ 1,5 – 2 kg/m2

  adalékanyagként 1 műgyanta : 7 –14 Quarzo 5.12 a kívánt állag szerint

TELJESÍTMÉNY

A színképletek átlaga alapján számított besorolás

az sgs tanÚsító intézet Által igazolt Mérési rendszer

• Falra, padlóra, kül- és beltérben, festhető

• alkalmas greslapokhoz és kerámiához

• nagyfokú tapadás nedvszívó és nem nedvszívó felületeken

GREENBUILDING RATING® A TERMÉK ELŐNYEI

HIGH-TECH Maximális megengedett mozgás ≤ 10% ISO 9046

 Hézag szélessége 6 mm és 35 mm között

 Alkalmazási hőmérséklet +5 °C-tól +35 °C-ig

 Filmképződési idő ≈ 1 óra

 Hálóképződés ideje ≈ 4 mm / 24 óra

TELJESÍTMÉNY

Szerves öko-kompatibilis tixotróp különösen dörzsálló poliuretán tömítőanyag dilatációs 
hézagokhoz. Ideális a GreenBuildingnél. Környezetbarát.

a Fugabella® eco pu 40 a nagy igénybevételnek kitett ipari és kereskedelmi padlókban a legmagasabb hő és 
mechanikai igénybevételnél a tömítések vízszigetelését garantálva magas felületi keménységet biztosít.

Fugabella® Eco PU 40
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• Kiadósság ≈ 3 m (hézag 10x10 mm) 1 patronnal (310 ml) • Raklap 936 db
• Minőségét megőrzi ≈ 12 hónapig az eredeti csomagolásban, a fagy árt az anyagnak, kerülje a közvetlen napfényt és hőforrásokat
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Színek - Műgyanta burkolatok 

ral 5012 ral 5010 ral 7031 ral 7043

Factory eco colorflow ep b

Factory eco colormaxi ep b

Factory eco colorwet ep b

Factory eco color pu b

Factory eco colorflow ep a

Factory eco colormaxi ep a

Factory eco colorwet ep a

Factory eco color pu a

Factory eco colorflow ep b

Factory eco colormaxi ep b

Factory eco colorwet ep b

Factory eco color pu b

Factory eco colorflow ep b

Factory eco colormaxi ep b

Factory eco colorwet ep b

Factory eco color pu b

a jelen színek csak tájékoztató jellegűek. 
Minden színnél külön meg van jelölve kivitelezhetőségének részletei.

ral 8025 ral 7037 ral 6032 ral 6029

Factory eco colorflow ep b

Factory eco colormaxi ep b

Factory eco colorwet ep b

Factory eco color pu b

Factory eco colorflow ep b

Factory eco colormaxi ep b

Factory eco colorwet ep b

Factory eco color pu b

Factory eco colorflow ep a

Factory eco colormaxi ep a

Factory eco colorwet ep a

Factory eco color pu a

Factory eco colorflow ep a

Factory eco colormaxi ep a

Factory eco colorwet ep a

Factory eco color pu a

ral 7047 sárga ral 3013 ral 3009

Factory eco colorflow ep b

Factory eco colormaxi ep b

Factory eco colorwet ep b

Factory eco color pu b

Factory eco colorflow ep a

Factory eco colormaxi ep a

Factory eco colorwet ep a

Factory eco color pu a

Factory eco colorflow ep a

Factory eco colormaxi ep a

Factory eco colorwet ep a

Factory eco color pu a

Factory eco colorflow ep a

Factory eco colormaxi ep a

Factory eco colorwet ep a

Factory eco color pu a

ral 9003 ral 1013 ral 7040 ral 7044

Factory eco colorflow ep b

Factory eco colormaxi ep b

Factory eco color pu b

Factory eco colorflow ep b

Factory eco colormaxi ep b

Factory eco colorwet ep b

Factory eco color pu b

Factory eco colorflow ep b

Factory eco colormaxi ep b

Factory eco colorwet ep b

Factory eco color pu b

Factory eco colorflow ep b

Factory eco colormaxi ep b

Factory eco colorwet ep b

Factory eco color pu b
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www.kerakoll.com
KERAKOLL Spa - via dell’artigianato, 9 - 41049 sassuolo (Mo) italia

tel +39 0536 816 511  Fax +39 0536 816 581  e-mail: info@kerakoll.com

Factory rendszerek
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