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ECOROCK 100
Zaprawa klejowa do przyklejania p³yt styropianowych oraz z we³ny mineralnej

Wysoka przyczepnoœæ do pod³o¿a
oraz materia³u izolacyjnego

Podwy¿szona elastycznoœæ

Bardzo dobre w³aœciwoœci
aplikacyjne

ECOROCK 100 dziêki swoim w³aœciwoœciom nadaje siê doskonale do 
przyklejania p³yt styropianowych (w tym p³yt z dodatkiem grafitu) oraz we³ny 
mineralnej na ró¿nego rodzaju pod³o¿ach wewn¹trz i na zewn¹trz budynku tj. 
beton, pustaki, ceg³a, tynki cementowe, cementowo-wapienne itp..
Jest  sk³adnikiem systemu dociepleñ ETICS ECOROCK PLUS.

ZASTOSOWANIE

» 

» 
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Baza: sucha mieszanka mineralna modyfikowana
   syntetycznymi polimerami

Proporcje mieszanki: oko³o 5,5l wody na 25kg suchej
   mieszanki

Czas otwarty pracy: oko³o 20 minut
Czas gotowoœci do pracy: od 2,5 do 3 godzin
Temperatura pod³o¿a i otoczenia: od +5°C do +25°C
Zawartoœæ rozpuszczalnego chromu (VI): nie wiêcej

   ni¿ 0,0002%

DANE TECHNICZNE

Zaprawa klejowa ECOROCK 100 jest such¹ mieszank¹ mineraln¹, 
modyfikowan¹ syntetycznymi polimerami, mrozo- i wodoodporn¹ o 
zwiêkszonej elastycznoœci i wysokiej przyczepnoœci.

W£AŒCIWOŒCI

Pod³o¿e powinno byæ mocne i wolne od wszelkiego rodzaju zanieczyszczeñ
zmniejszaj¹cych przyczepnoœæ zaprawy (np. resztki starych, luŸno 
przylegaj¹cych farb, wszelkiego rodzaju porosty, kurz i brud).
Wiêksze nierównoœci lub wg³êbienia nale¿y zniwelowaæ przy pomocy zaprawy 
tynkarskiej lub wyrównawczej. Pyl¹ce, osypuj¹ce siê pod³o¿e nale¿y wzmocniæ 
za pomoc¹ preparatu gruntuj¹cego FAST GRUNT G. Mury wykonane z 
materia³ów silnie nasi¹kliwych bezwzglêdnie gruntowaæ œrodkiem FAST 
GRUNT U.

PRZYGOTOWANIE POD£O¯A

Zawartoœæ opakowania wsypaæ do oko³o 5,5 litra wody i dok³adnie wymieszaæ 
za pomoc¹ wiertarki wolnoobrotowej, a¿ do uzyskania jednolitej masy. 
Nastêpnie pozostawiæ na oko³o 10 minut i ponownie przemieszaæ przed 
u¿yciem (nie dolewaæ wody). Tak przygotowana zaprawa nadaje siê do u¿ytku 
przez okres od 2,5 do 3 godzin. W trakcie robót konieczne jest okresowe 
przemieszanie zaprawy co oko³o 30 minut. Uwaga: Przed przyst¹pieniem do 
klejenia we³ny nale¿y dok³adnie oczyœciæ jej powierzchniê z py³u i luŸnych 
cz¹stek oraz wstêpnie zaszpachlowaæ przy pomocy pacy o g³adkiej krawêdzi. 
Przyklejanie p³yt styropianowych lub z we³ny mineralnej mo¿emy 
przeprowadzaæ na dwa sposoby.
W przypadku ocieplania równych, otynkowanych powierzchni masê klejow¹ 
nak³adamy na p³yty cienkowarstwowo za pomoc¹ pacy zêbatej o zêbach
kwadratowych 8-10 mm, a nastêpnie przyklejamy do ocieplanej œciany.
W wypadku muru nieotynkowanego zaprawê nale¿y nak³adaæ metod¹ 
„obwodowo – punktow¹” tzn. przy pomocy kielni po obwodzie p³yty pasmem o 
szerokoœci ok. 3-4 cm oraz dodatkowo plackami w iloœci 3-8 szt. Wielkoœæ 
placka powinna byæ uzale¿niona od ich iloœci. Nale¿y przestrzegaæ zasady, aby 
zaprawa klejowa pokrywa³y nie mniej ni¿ 40% powierzchni p³yty. Prawid³owo 
wykonane obwódki powinny byæ oddalone od krawêdzi na tyle, aby po 
dociœniêciu p³yty klej nie wychodzi³ poza jej obrys. W przypadku klejenia p³yt z 
we³ny mineralnej o uporz¹dkowanym uk³adzie w³ókien tzw. lamelowych klej 
nale¿y nanosiæ zawsze cienkowarstwowo, na ca³ej powierzchni, pamiêtaj¹c o 
wczeœniejszym ich wstêpnym zaszpachlowaniu. 

PRZYGOTOWANIE I SPOSÓB U¯YCIA
»
»

Klejenie styropianu: ok. 4-5 kg/m2
Klejenie we³ny mineralnej: ok. 5-6 kg/m2

ZU¯YCIE

Przechowywaæ w szczelnie zamkniêtych opakowaniach, w suchych 
pomieszczeniach,na paletach w temperaturze od +5°C do +25°C
Okres przydatnoœci do u¿ycia wynosi 12 miesiêcy.

PRZECHOWYWANIE

P³yty nale¿y przyklejaæ œciœle jedna przy drugiej rozpoczynaj¹c od listwy 
coko³owej a¿ po dach z zachowaniem mijankowego uk³adu spoin pionowych. 
W przypadku koniecznoœci stosowania dodatkowego zabezpieczenia uk³adu 
przy pomocy ³¹czników mechanicznych ich monta¿ mo¿emy rozpocz¹æ nie 
wczeœniej ni¿ po 3 dniach od przyklejenia p³yt.
Zawsze dok³adn¹ ich iloœæ, rodzaj, oraz sposób rozmieszczenia powinien 
zak³adaæ projekt docieplenia. Najczêœciej przyjmuje siê od 4 do 6 szt. na m2
W czasie prac bezwzglêdnie przestrzegaæ odpowiednich warunków 
atmosferycznych tj. unikaæ zbyt silnego nas³onecznienia i wysokiej wilgotnoœci 
powietrza.
Wa¿ne informacje dodatkowe w przypadku klejenia styropianu z dodatkiem 
grafitu:

nie montowaæ nagrzanego styropianu,
nie dopuszczaæ do nagrzewania siê p³yt podczas ich

   klejenia oraz w pocz¹tkowym okresie wi¹zania,
bezwzglêdnie stosowaæ na rusztowaniach os³ony

   ograniczaj¹ce dostêp promieni s³onecznych,
 nieprzestrzeganie powy¿szych wymogów mo¿e

   skutkowaæ odspojeniem klejonego styropianu
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Wyrób zgodny z Europejsk¹ Ocen¹ Techniczn¹: ETA 17/0335.
Posiada certyfikat zgodnoœci ETA: 1020-CPR-020-037155.
Posiada aktualny atest higieniczny.
Sk³adnik systemu ociepleñ ECOROCK PLUS.
Wyrób zgodny z Krajow¹ Ocen¹ Techniczn¹: ITB-KOT-2017/0018
wydanie 1 z 2017

NORMY

Wszystkie dane techniczne zostaùy pomierzone w normalnych warunkach
tj. temp. +20°C i wilgotnoœæ powietrza 60%. W przypadku innych warunków ni¿ 
powy¿sze czas schniêcia mo¿e ulec zmianie tzn. wyd³u¿yæ siê lub skróciæ.
Przed zastosowaniem produktu nale¿y dok³adnie zapoznaæ siê 
z opisem na opakowaniu oraz w³aœciw¹ kart¹ techniczn¹.

UWAGA

Zawiera: cement portlandzki 65997-15-1.
H315: Dzia³a dra¿ni¹co na skórê.
H317: Mo¿e powodowaæ reakcjê alergiczn¹ skóry.
H318: Powoduje powa¿ne uszkodzenie oczu.
H335: Mo¿e powodowaæ podra¿nienie dróg oddechowych.
P260: Nie wdychaæ py³u. 
P302+P352:
W PRZYPADKU DOSTANIA SIÊ NA SKÓRÊ: Umyæ du¿¹ iloœci¹ wody z myd³em.
P304+P340:
W PRZYPADKU DOSTANIA SIÊ DO DRÓG ODDECHOWYCH: Wyprowadziæ lub 
wynieœæ poszkodowanego na œwie¿e powietrze i zapewniæ warunki do 
odpoczynku w pozycji umo¿liwiaj¹cej swobodne oddychanie.
P305+P351+P338:
W PRZYPADKU DOSTANIA SIÊ DO OCZU: Ostro¿nie p³ukaæ wod¹ przez kilka 
minut. Wyj¹æ soczewki kontaktowe, je¿eli s¹ i mo¿na je ³atwo usun¹æ.
Nadal p³ukaæ.

OSTRZE¯ENIE
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Worek 25 kg.
Paleta: 1050 kg w workach 25 kg (42 szt.)

OPAKOWANIE

Data aktualizacji: 08.02.2018
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