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ΤΟ GREENBUILDING 

ΩΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟ ΣΤΥΛ

Η κατασκευαστική φιλοσοφία οδηγός του GreenBuilding θέτει στο 
επίκεντρο της προσοχής την περιβαλλοντικά βιώσιμη ποιότητα 
του κτιρίου και την υγεία των κατοίκων του, το οποίο σημαίνει τη 
δημιουργία καλύτερων συνθηκών ποιότητας του αέρα των εσωτερικών 
χώρων, υγιείς χώρους όπου ζεις καλύτερα και υψηλά ενεργειακά και 
περιβαλλοντικά πρότυπα των κτιρίων.

Τι είναι το GreenBuilding

Είναι η νέα κατασκευαστική φιλοσοφία με μικρές περιβαλλοντικές επιπτώσεις την 

οποία προωθεί η Kerakoll®, προσανατολισμένη στη βελτίωση της υγείας και της 

ποιότητας ζωής.

Πώς αποκτάται

Μέσω της διαπαιδαγώγησης για μία ορθή και συνειδητοποιημένη επιλογή των δομικών 

υλικών, τα οποία πρέπει να είναι φιλικά προς το περιβάλλον, φυσικής διαπνοής και με 

υψηλή ενεργειακή απόδοση.

Το GreenBuilding κάνει καλό γιατί

• Σέβεται το περιβάλλον

• Βελτιώνει την ποιότητα του αέρα σε κλειστούς χώρους

• Περιορίζει τις παθολογίες που προέρχονται από το Σύνδρομο του Άρρωστου Κτιρίου

• Αποτρέπει τον πολλαπλασιασμό των μικροοργανισμών

• Βελτιώνει την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων



ΤΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ 

ΝΑ ΖΕΙΣ ΣΕ ΕΝΑ ΚΤΙΡΙΟ 

GREENBUILDING

Τα πλεονεκτήματα για το περιβάλλον

Οι λύσεις που υιοθέτησε το  Kerakoll® GreenBuilding περιέχουν σημαντικά οφέλη 

για το περιβάλλον, όπως η μείωση των εκπομπών CO2 στην ατμόσφαιρα, μία ολοένα 

και μεγαλύτερη χρήση ανακυκλωμένων και τοπικών πρώτων υλών, η μείωση της 

απαιτούμενης ενέργειας για τη λειτουργία του κτιρίου, η κατασκευή συστημάτων 

χαμηλών εκπομπών που σέβονται το γύρω περιβάλλον και την ποιότητα του αέρα.

Τα πλεονεκτήματα για την υγεία

Τα πλεονεκτήματα για την υγεία των ατόμων που ζουν στο εσωτερικό των κτιρίων 

είναι απόρροια του οικολογικά βιώσιμου σχεδιασμού τους και της ποιότητας των 

υλικών Kerakoll®:

• βελτιώνουν τον αέρα των κλειστών χώρων

• περιορίζουν τις παθολογίες που προέρχονται από το Σύνδρομο του Άρρωστου 

Κτιρίου (SBS)

• αποτρέπει τον πολλαπλασιασμό μούχλας, μυκήτων και βακτηριδίων

• εγγυώνται την υγιεινή των κατοικήσιμων χώρων

• αυξάνουν την άνεση και την ποιότητα ζωής.

Τα οικονομικά πλεονεκτήματα

Το Kerakoll® GreenBuilding αυξάνει την αξία της ακίνητης περιουσίας με το πέρασμα 

του χρόνου και σε σχέση με την υποχρεωτική ενεργειακή πιστοποίηση παρέχει, 

ήδη από την αρχή, οικονομικά οφέλη μέχρι και 40% συγκριτικά με ένα κτίριο που 

σχεδιάστηκε με τον παραδοσιακό τρόπο. Ιδιαίτερα αξιοσημείωτες είναι οι οικονομικές 

αποταμιεύσεις στα ενεργειακά έξοδα, στα κόστη θέρμανσης και κλιματισμού και στα 

έξοδα συντήρησης και διαχείρισης του ακινήτου.



Τα πιο ενημερωμένα στοιχεία για τη μόλυνση της κατοικίας μιλούν 
ξεκάθαρα: η ποιότητα του αέρα στο εσωτερικό των σπιτιών μπορεί να είναι 
από 2 μέχρι και 5 φορές χειρότερη από εκείνη του εξωτερικού αέρα.
Το μικροκλίμα στους εσωτερικούς χώρους, σε συνδυασμό με τη χημική 
μόλυνση, έχει σημαντικές επιπτώσεις στην ποιότητα των χώρων που 
ζούμε και επομένως στην καλή διαβίωση των ατόμων.

Σήμερα η οικοδομή, ολοένα και συχνότερα, ανακαινίζεται, μετατρέπεται, 

ανακατασκευάζεται. Στα ιστορικά κέντρα, στα συγκροτήματα διαμερισμάτων, στα κτίρια 

που κατοικούνται, το οποίο, όμως, συνεπάγεται ταλαιπωρία, ενοχλήσεις, σκόνη, θόρυβο.

Όταν ανακατασκευάσετε ή όταν επιλέγετε να ανακαινίσετε ένα δάπεδο με τοποθετημένο 

παρκέ, είναι πολύ σημαντικό να αποφύγετε ή τουλάχιστον να περιορίσετε τις 

κατεδαφίσεις, επανορθώνοντας τα υπάρχοντα υποστρώματα για να μειώσετε τους 

χρόνους εργασιών και να περιορίσετε τα κόστη.

Για να γίνει αυτό, είναι απαραίτητο να χρησιμοποιήσετε προϊόντα σταθεροποίησης και 

στεγανοποίησης, που επιτρέπουν την εξυγίανση και την επανόρθωση των υπαρχόντων 

υποστρωμάτων και δαπέδων.

Τα υλικά που διατίθενται στην αγορά, τα οποία είναι απαραίτητα από τεχνικής άποψης, 

πολύ συχνά έχουν υψηλή περιεκτικότητα σε τοξικούς και βλαβερούς διαλύτες 

που, αν και μπορούν να επιτύχουν τις τεχνικές επιδόσεις, προκαλούν δυσάρεστες, 

επίμονες και βλαβερές αναθυμιάσεις, οι οποίες ευθύνονται για την αυξημένη 

μόλυνση του αέρα που αναπνέουμε μέσα στα σπίτια μας.

Αυτά τα προβλήματα συσχετίζονται ολοένα και συχνότερα με περιπτώσεις αλλεργικής 

ευαισθητοποίησης από την πλευρά των χρηστών.

Οι ενοχλήσεις μπορούν να πλήξουν τους ανθρώπους προκαλώντας ερεθιστικές παθήσεις, 

που μερικές φορές είναι σοβαρές και επίμονες για το αναπνευστικό σύστημα, όπως 

έχει ήδη αποδειχθεί από κλινικές μελέτες που διεξήχθησαν σε διάφορα εξειδικευμένα 

νοσοκομειακά κέντρα.

Επομένως, στις ανακατασκευές πρέπει να χρησιμοποιούνται προϊόντα χωρίς 

καθόλου διαλύτες, άοσμα και με χαμηλότατη απελευθέρωση πτητικών οργανικών 

ενώσεων, τα οποία βοηθούν τους ανθρώπους να εξασφαλίσουν την καλή διαβίωση 

στους εσωτερικούς χώρους, περιορίζοντας τις παθολογίες που οφείλονται στο 

Σύνδρομο του Άρρωστου Κτιρίου (SBS).

Το Kerakoll® GreenBuilding περιορίζει την εκδήλωση παθολογιών που οφείλονται 

στην κακή κατασκευή του κτιρίου: η επιλογή ρητινών για σταθεροποίηση και 

στεγανοποίηση χωρίς διαλύτες και τοξικές ουσίες, όπως η Slc® Eco EP21, 

εγγυάται μεγαλύτερη ασφάλεια για το χρήστη και εξασφαλίζει καλύτερη 

ποιότητα του αέρα των εσωτερικών χώρων προς όφελος της υγείας των 

καταναλωτών.

“ΒΕΛΤΙΩΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΑΛΗ δΙΑΒΙΩΣΗ ΜΑΣ 

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΝΤΑΣ ΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ 

ΑΠΟ ΒΛΑΒΕΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΟΥΣΙΕΣ”

75 εκατομμύρια 
ευρωπαίων υποφέρουν από το Σύνδρομο 

του Άρρωστου Κτιρίου (SBS)



Ο ιατρικός και επιστημονικός τομέας της Kerakoll® βρίσκεται σε συνεχή 
έρευνα λύσεων που ικανοποιούν τις ανάγκες του πληθυσμού να ζει 
σε υγιή κτίρια, τα οποία σέβονται το περιβάλλον και βασίζεται στις 
καλύτερες μελέτες που έχουν διεξαχθεί στα πλαίσια της βιοϊατρικής, 
της επιδημιολογίας, της πνευμονολογίας, της τεχνολογίας των υλικών, 
των ρύπων του αέρα των εσωτερικών χώρων και των περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων, προκειμένου να αναπτύξει καινοτόμες λύσεις για τις 
περιβαλλοντικά βιώσιμες κατοικίες .

ΥΛΙΚΟ ΕΜΠΟΤΙΣΜΟΥ ΜΕ δΙΑΛΥΤΗ Slc® Eco EP21

με υψηλή έκλυση 
τοξικών-βλαβερών ουσιών

Χαμηλότατη έκλυση 
τοξικών-βλαβερών ουσιών

Slc® Eco EP21
Οργανική ρητίνη πιστοποιημένη ως φιλική προς το περιβάλλον για τη
σταθεροποίηση απορροφητικών υποστρωμάτων και τη στεγανοποίηση 
ορυκτών ή τσιμεντοειδών απορροφητικών υποστρωμάτων με υψηλή 
απομένουσα υγρασία.

Ο ΣΤΟΧΟΣ ΜΑΣ 

ΕΙΝΑΙ Η ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΑΕΡΑ ΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ

ΧΑΜΗΛΟΤΑΤΗ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΠΟΕ
Η Slc® Eco ΕΡ21 εγγυάται την εξάλειψη των πτητικών ενώσεων, οι οποίες ευθύνονται 
κατά κύριο λόγο για τη μόλυνση των εσωτερικών χώρων, αυξάνοντας το επίπεδο άνεσης 
μέσα στις κατοικίες.

Η Slc® Eco ΕΡ21, χωρίς καθόλου διαλύτες, είναι πιο ασφαλής για τους χρήστες και 
εγγυάται καλύτερη ποιότητα του αέρα στο εσωτερικό των κτιρίων.

ΧΩΡίΣ δίΑΛΥΤΕΣ

Η Slc® Eco ΕΡ21 περιέχει αποκλειστικά μη τοξικές ρητίνες και ασφαλείς πρώτες ύλες, 
με μέγιστο σεβασμό για την υγεία του τεχνίτη και την καλή διαβίωση του τελικού 
καταναλωτή.

ΜΗ ΤΟΞίΚΟ

δίΑΛΥΤΕΣ: ΓίΑΤί ΚΑΝΟΥΝ ΚΑΚΟ

“διαλύτης” ονομάζεται κάθε ουσία ικανή να διαλύσει μία άλλη για να παράγει ένα διάλυμα. 
Οι διαλύτες αποτελούν μία μεγάλη ομάδα ενώσεων που χρησιμοποιούνται επαγγελματικά, 
κυρίως χάρη στην ιδιότητα τους να μειώνουν το ιξώδες των πολυμερών ενώσεων που 
δημιουργούν μεμβράνη (διευκολύνοντας έτσι την εφαρμογή τους) ή να διαλύουν ρητίνες 
και έλαια στα οποία προστίθενται. Κατά κανόνα, αυτές οι ενώσεις είναι οργανικά μόρια. 
Η επικινδυνότητά τους οφείλεται στο ότι δεν παραμένουν ως έχουν στο τελικό προϊόν 
(πολυμερές, συγκολλητική στρώση, επιφανειακή μεμβράνη κλπ), αλλά εξατμίζονται λιγότερο 
ή περισσότερο γρήγορα, συμβάλλοντας έτσι στη μόλυνση του περιβάλλοντος, ακόμα και μετά 
τη χρήση τους.
Οι διαλύτες είναι ποικίλοι, με διαφορετικά βιοχημικά και φυσικό-χημικά χαρακτηριστικά και 
η ταχύτητα εξάτμισης του μορίου είναι ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά που λαμβάνονται 
υπόψη για την αξιολόγηση της τοξικότητάς τους. Έτσι, οι διαλύτες παράγουν μεγάλες 
ποσότητες ΠΟΕ (πτητικών οργανικών ενώσεων), οι οποίες προκαλούν τη μόλυνση του αέρα 
των εσωτερικών χώρων.
Η απορρόφηση των διαλυτών πραγματοποιείται κυρίως μέσω του αναπνευστικού συστήματος 
(εισπνοή του διαλύτη στην αέρια μορφή του) και συνήθως σε μικρότερο βαθμό, μέσω του 
δέρματος. 
Η χρήση υλικών χωρίς διαλύτες ή με πολύ χαμηλή περιεκτικότητα σε διαλύτες 
είναι ουσιώδης για τη μείωση της έκθεσης στις τοξικές ΠΟΕ, για τη βελτίωση της 
ποιότητας του αέρα των εσωτερικών χώρων και για την προστασία της υγείας μας.

Κύρια σύμβολα επικινδυνότητας για την υγεία που φέρουν οι συσκευασίες υλικών που περιέχουν 
διαλύτες:

Πίνακας με τους σημαντικότερους διαλύτες: 

- ΑΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΥδΡΟΓΟΝΑΝθΡΑΚΕΣ 
  (βενζόλιο, τολουόλιο, ξυλένιο, στυρένιο, κουμένιο) 

- ΑΛΚΟΟΛΕΣ 
  (μεθυλική, αιθυλική, ισοπροπυλική, ισοβουτυλική) 

- ΑΛΕΙφΑΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΑΛΕΙΚΥΚΛΙΚΟΙ ΥδΡΟΓΟΝΑΝθΡΑΚΕΣ
  (πετρέλαιο, βενζίνη, νέφτι) 

- ΑΛδΕΰδΕΣ 
  (ακεταλδεΰδη, γλουταραλδεΰδη) 

- ΑΛΟΓΟΝΩΜΕΝΟΙ ΥδΡΟΓΟΝΑΝθΡΑΚΕΣ 
  α) με υποκατάσταση βρωμίου (βρωμιούχος μεθυλεστέρας) 
  β) με υποκατάσταση ιωδίου (ιωδοφόρμιο και ιωδιούχος 

μεθυλεστέρας)
  γ)  με υποκατάσταση φθορίου (φθοροαλκάνια ή φρέον και 

φθοροαλκένια)
  δ)  χλωριωμένοι (Αλειφατικοί: χλωριούχος μεθυλεστέρας και 

αιθυλεστέρας, διχλωρομεθάνιο, τετραχλωρίδιο άνθρακα, 
χλωροφόρμιο, μονοχλωροαιθάνιο, διχλωροαιθάνιο, 
τριχλωροαιθάνιο και τετραχλωροαιθάνιο, μονοχλωροαιθυλένιο, 
διχλωροαιθυλένιο, τριχλωροαιθυλένιο και τετραχλωροαιθυλένιο. 
Αρωματικοί: μονοχλωροβενζένιο και διχλωροβενζένιο) 

- ΚΕΤΟΝΕΣ 
   (ακετόνη, μεθυλαιθυλοκετόνη, μεθυλισοβουτυλοκετόνη, 
κυκλοεξανόνη, μεθυλοκυκλοεξανόνη) 

- ΓΛΥΚΟΛΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΑ 
   (αιθυλενική γλυκόλη, προπυλενογλυκόλη, διαλύτες 
μεθυλοκυτταρίνης, διοξάνιο) 

- ΑΙθΕΡΕΣ 
  (αιθυλικός αιθέρας) 
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Οργανική ρητίνη πιστοποιημένη ως φιλική προς το περιβάλλον, για τη 
σταθεροποίηση απορροφητικών υποστρωμάτων και τη στεγανοποίηση 
ορυκτών ή τσιμεντοειδών απορροφητικών υποστρωμάτων με υψηλή 
απομένουσα υγρασία. δύο συστατικών, χωρίς διαλύτες, με χαμηλότατες 
εκλύσεις πτητικών οργανικών ενώσεων. 

Slc® Eco EP21

Γιατί λειτουργεί
Η Slc® Eco EP21 χρησιμοποιεί πρώτες ύλες με υψηλή ρευστότητα, οι οποίες 

εγγυώνται σταθεροποίηση σε βάθος του σαθρού μέρους του κονιάματος δαπέδου, 

επιτρέποντας την επίτευξη ενός υποστρώματος γερού και με επιδόσεις κατάλληλες για 

την τοποθέτηση οποιουδήποτε τύπου παρκέ.

Η Slc® Eco EP21 σχηματίζει ένα φράγμα υψηλής στεγανότητας, το οποίο 

επιτυγχάνεται με τη χρήση καθαρών ρητινών χωρίς διαλύτες, οι οποίες εγγυώνται τη 

πλήρη προστασία του παρκέ από την υψηλή απομένουσα υγρασία, για μία τεχνικά 

και αισθητικά ανθεκτική και τέλεια τοποθέτηση.

ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ 

ΤΩΝ ΑΝθΡΩΠΩΝ ΣΤΗΝ 

ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

Η στρώση σταθεροποίησης και στεγανοποίησης 
που πραγματοποιείται με Slc® Eco EP21 
προστατεύει το παρκέ από την υγρασία των 
κονιαμάτων δαπέδων και προετοιμάζει το 
υπόστρωμα κατά τον καλύτερο τρόπο για 
την ακόλουθη τοποθέτηση με φιλικά προς το 
περιβάλλον συγκολλητικά υλικά Kerakoll®.

Slc® Eco EP21
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ 

ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ

ΥΓΡΑΣΙΑ
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Τα προϊόντα μας γεννιούνται από τις πραγματικές ανάγκες που 
εντοπίζονται στην αγορά. Αυτές οι ανάγκες αποτελούν τη δική μας 
έμπνευση, πάνω σε αυτές δουλεύουμε προκειμένου να παρέχουμε 
αποτελεσματικές και αξιόπιστες λύσεις. 

Πολυάριθμες μελέτες και έρευνες αποδεικνύουν τη σπουδαιότητα του περιορισμού της 

χρήσης των πτητικών ενώσεων, για να μειωθούν οι συγκεντρώσεις των κύριων ρύπων 

εντός των κατοικιών και για να βελτιωθεί η ποιότητα του αέρα. 

Από το 2003, η Kerakoll® συνεργάζεται με το Κέντρο Ερευνών Eurofins της δανίας, για 

την ανάλυση των τοξικών-βλαβερών οργανικών ουσιών και για τη συμπεριφορά τους 

εντός των δομικών υλικών, παρέχοντας εμφανείς αποδείξεις για το θεμελιώδη ρόλο 

των ρητινών σταθεροποίησης και στεγανοποίησης χωρίς διαλύτες στη βελτίωση της 

ποιότητας του αέρα στους κλειστούς χώρους. 

Χάρη σε αυτές τις μελέτες, η Kerakoll® ερεύνησε, επέλεξε, υπέβαλε σε δοκιμές και 

παρουσίασε καθαρές ρητίνες, χωρίς διαλύτες, που δεν είχαν χρησιμοποιηθεί ποτέ πριν.

Τα υλικά σταθεροποίησης-στεγανοποίησης χωρίς διαλύτες για παρκέ Kerakoll® 

ανοίγουν νέους ορίζοντες για τη βελτίωση της ποιότητας του αέρα των 

εσωτερικών χώρων.

• Η Slc® Eco EP21 αποτελείται από απόλυτα καινοτόμες πρώτες ύλες με 

προηγμένο τεχνολογικό περιεχόμενο, σε πλήρη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις 

οικο-συμβατότητας, με στόχο την εξασφάλιση της αφαίρεσης των διαλυτών, 

την πλήρη απουσία τοξικών ουσιών και την εξάλειψη των πτητικών οργανικών 

ενώσεων.

• Η Slc® Eco EP21 υπεβλήθη σε δοκιμές από το Κέντρο Ερευνών Eurofins και 

πιστοποιήθηκε για τις χαμηλότατες εκλύσεις ΠΟΕ, εγγυώντας τις πιο χαμηλές 

εκλύσεις ανάμεσα στα προϊόντα της ίδιας κατηγορίας. 

• Τα υλικά προετοιμασίας υποστρωμάτων, που προορίζονται για τη φιλική προς 

το περιβάλλον τοποθέτηση παρκέ Kerakoll®, έχει επιβεβαιωθεί ότι διαθέτουν 

εξαιρετικά τεχνικά χαρακτηριστικά, εγγυώντας το μέγιστο σεβασμό για την 

προστασία της υγείας των χρηστών και την καλή διαβίωση των κατοίκων του 

κτιρίου.

Πλεονεκτήματα 
Η Slc® Eco EP21 είναι ένα υλικό προετοιμασίας υποστρωμάτων, ειδικό για την εξυγίανση 

των τσιμεντοειδών υποστρωμάτων. Σταθεροποιεί τόσο επιφανειακά όσο και σε βάθος 

τα κονιάματα δαπέδου που αφήνουν σκόνη και που έχουν αραιή σύσταση, τα οποία 

έτσι αποδεικνύονται ότι δεν είναι κατάλληλα για να αντισταθμίσουν τις τάσεις του 

παρκέ. Στεγανοποιεί τα τσιμεντοειδή υποστρώματα με υψηλή απομένουσα υγρασία 

ως 5%, χωρίς να της επιτρέπουν να έρθει σε επαφή με το παρκέ και να προκαλέσει 

παραμορφώσεις και αποκολλήσεις.

Είναι κατάλληλο και ενδείκνυται για τη σταθεροποίηση των υποστρωμάτων σε 

εγκαταστάσεις ενδοδαπέδιας θέρμανσης και ψύξης, τα οποία υπόκεινται περισσότερο 

στις συνεχείς μικρομετακινήσεις του ξύλου.

• Η Slc® Eco EP21 είναι κατάλληλη για ανακατασκευές επειδή δεν περιέχει 

καθόλου διαλύτες και διαθέτει πιστοποίηση από GEV - EC 1 PLUS με χαμηλότατες 

εκλύσεις πτητικών οργανικών ενώσεων, δηλαδή χωρίς επικίνδυνες αναθυμιάσεις 

και ενοχλητικές οσμές.

• Η Slc® Eco EP21 επανορθώνει τα υπάρχοντα υποστρώματα, αποφεύγοντας 

κατεδαφίσεις και ανακατασκευές και μειώνοντας το κόστος, την ταλαιπωρία και 

τους χρόνους εργασιών.

• Η Slc® Eco EP21 στεγανοποιεί τα υγρά υποστρώματα, μειώνοντας το χρόνο 

αναμονής για την τοποθέτηση.



Η σήμανση GreenBuilding Rating® εγγυάται τη φήμη των προϊόντων Kerakoll®.

Το GreenBuilding Rating® συνδέει αντικειμενικά την παραγωγή και την υπεύθυνη 

κατανάλωση των πράσινων δομικών υλικών και επιτρέπει σε καταναλωτές, 

κατασκευαστές και μελετητές να επιλέξουν και να αγοράσουν προϊόντα με μετρήσιμη και 

επαληθεύσιμη σήμανση περιβαλλοντικής βιωσιμότητας.

Η επιλογή και η αγορά με υπεύθυνο τρόπο προϊόντων πραγματικά φιλικών προς το 

περιβάλλον δεν αποτελεί εύκολη υπόθεση, γιατί συχνά η προβολή του προϊόντος μπορεί 

να είναι πηγή σύγχυσης.

Το GreenBuilding Rating® καθιστά εύκολη τη σωστή επιλογή των πράσινων δομικών 

υλικών τη στιγμή της αγοράς.

Γι’ αυτόν το λόγο, όταν πραγματοποιούνται αγορές για ένα έργο, πρέπει να επαληθεύετε 

πάντα ότι τα εκάστοτε προϊόντα είναι πιστοποιημένα βάσει GreenBuilding Rating®.

Το GreenBuilding Rating® εγγυάται σε καταναλωτές, κατασκευαστές 
και μελετητές την επιλογή και αγορά προϊόντων με μετρήσιμη και 
επαληθεύσιμη σήμανση περιβαλλοντικής βιωσιμότητας

GREEnBuildinG RatinG® ΤΗΣ SlC® ECO EP21

iaQ ΠΟΕ
Πιστοποιητικό GEV - EC 1 PluS, με χαμηλότατες εκλύσεις πτητικών οργανικών 
ενώσεων (ΠΟΕ), εξασφαλίζει καλύτερη ποιότητα του αέρα στο εσωτερικό των 
κτιρίων.
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0% ΧΩΡΙΣ δΙΑΛΥΤΕΣ
δεν περιέχει διαλύτες. Προστατεύει την υγεία του χρήστη και του τελικού 
καταναλωτή.

ΜΗ ΤΟΞίΚΟ
Εγγυάται μεγαλύτερη προστασία της υγείας και της καλής διαβίωσης των 
τεχνιτών και των κατοίκων του κτιρίου.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ SGS

Slc® Eco EP21
με σήμανση GreenBuilding Rating® ECO
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Kerakoll®

ο ειδικός στην τοποθέτηση Παρκέ
Η SLC® ECO EP21 

ΣΤΑθΕΡΟΠΟΙΕΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ 

ΧΩΡΙΣ δΙΑΛΥΤΕΣ

Τα φιλικά προς το περιβάλλον σταθεροποιητικά και στεγανοποιητικά υλικά 

της Kerakoll®, για την προετοιμασία των υποστρωμάτων πριν από την τοποθέτηση των 

ξύλινων δαπέδων, μελετήθηκαν για να εγγυηθούν την καλύτερη δυνατή ποιότητα όσον 

αφορά τόσο στην εφαρμογή όσο και στην υγεία και το περιβάλλον.

•	 Χωρίς	καθόλου	διαλύτες,	χωρίς	δυσάρεστες	οσμές

•	 Ιδανική	για	ανακατασκευές	και	για	χώρους	που	δεν	αερίζονται	καλά

•	 	Υψηλότατη	ικανότητα	σταθεροποίησης,	για	υποστρώματα	πολύ	αδύναμα	

και σαθρά

•	 Μεγάλη	ρευστότητα	για	τη	σταθεροποίηση	υποστρωμάτων,	ακόμα	και	

χαμηλής απορροφητικότητας

•	 Πλήρης	προστασία	του	παρκέ	από	την	υψηλή	απομένουσα	υγρασία

•	 ίδανική για τη σταθεροποίηση υποστρωμάτων ενδοδαπέδιας θέρμανσης

Η Slc® Eco EP21 είναι μία πρόταση ΣΥΝΟΛίΚΗΣ ΛΥΣΗΣ GREEnBuildinG, η οποία 

συμπεριλαμβάνει υλικά προετοιμασίας επιφανειών τοποθέτησης, συγκολλητικά υλικά, 

βερνίκια, υλικά προστασίας και καθαριστικά για όλες τις απαιτήσεις και τους τύπους 

παρκέ.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΠΡΟΓΥΑΛίΣΜΕΝΟΥ ΠΑΡΚΕ 
ΣΕ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ ΜΕ ΥψΗΛΗ ΑΠΟΜΕΝΟΥΣΑ ΥΓΡΑΣίΑ 

Σταθεροποίηση με Slc® Eco EP21
Επεξεργασία εμποτισμού για να σταθεροποιηθούν 
σαθρά ή σκονισμένα υποστρώματα και να 
εξασφαλιστούν οι κατάλληλες μηχανικές αντοχές.

Στεγανοποίηση με Slc® Eco EP21
Επεξεργασία ως τον πλήρη κορεσμό, για να 
εξασφαλιστεί ο σχηματισμός ενός συνεχούς 
φράγματος κατά της υψηλής απομένουσας υγρασίας.

Προετοιμασία υποστρωμάτων
Αφαίρεση υπολειμμάτων από παλιά συγκολλητικά 
υλικά και προσεκτικός καθαρισμός.

Τοποθέτηση με Slc® Eco l34 Plus 
ή Slc® Eco l34 Flex
Συγκόλληση του παρκέ με υψηλή αντοχή και 
τέλεια ισορροπία μεταξύ δύναμης συγκόλλησης και 
ελαστικότητας για την απορρόφηση των μετακινήσεων 
του ξύλου.

Καθαρισμός του παρκέ με Slc® Eco Silomac
Αφαίρεση τυχόν κηλίδων, εξανθημάτων ή 
υπολειμμάτων του συγκολλητικού υλικού που είναι 
ακόμα φρέσκα.



ΣΥΝΟΛίΚΗ ΛΥΣΗ GREEnBuildinG
Σύστημα τοποθέτησης φιλικό προς το περιβάλλον για παρκέ, χωρίς 

διαλύτες, το οποίο βελτιώνει την ποιότητα του αέρα των εσωτερικών χώρων

Slc® Eco EP21
Οργανική ρητίνη πιστοποιημένη ως φιλική προς το περιβάλλον, για τη σταθεροποίηση 
απορροφητικών υποστρωμάτων και τη στεγανοποίηση ορυκτών ή τσιμεντοειδών 
απορροφητικών υποστρωμάτων με υψηλή απομένουσα υγρασία.

Slc® Eco l34 Plus
Οργανικό ορυκτό συγκολλητικό υλικό δύο συστατικών, πιστοποιημένο ως φιλικό προς το 
περιβάλλον, με μεγάλη ελαστικότητα, για τοποθετήσεις  με υψηλή αντοχή παρκέ.

Slc® Eco l34 Flex
Οργανικό ορυκτό συγκολλητικό υλικό ενός συστατικού, πιστοποιημένο ως φιλικό προς το 
περιβάλλον, ελαστικό, για τοποθετήσεις με υψηλή αντοχή παρκέ.

Slc® Eco Silomac
Καθαριστικό φιλικό προς το περιβάλλον για την αφαίρεση κηλίδων και υπολειμμάτων 
οργανικών συγκολλητικών υλικών για παρκέ.

M
KT

-T
EC

 co
de

 36
/2

01
1 -

 A
 - 

EL

3

4

4

2

KERAKOLL Spa
KERAKOLL ΕΛΛΑΣ Ε.Π.Ε. - 1ο Χλμ. Σχηματαρίου-Αυλίδας
θέση Ρουθούνια - 32009 ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ-ΒΟΙΩΤΙΑΣ, ΕΛΛΑδΑ

Tel +30 22620 49700    Fax +30 22620 58788 
e-mail: kerakoll@kerakollhellas.gr   www.kerakoll.com


