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Tekninen tuotelehti 07/2016 

KEMACURE EKO 
 Betonin nestemäinen jälkihoitoaine 

 

 

 

Tuote   
Polymeeripohjainen, ei sisällä liuottimia eikä vahaa, ympäristöystävällinen betonin jälkihoitoaine. 

Käyttökohteet  
Se suojaa tuoretta betonia ja estää liian nopealta pinnan kuivumiselta ja estää hiushalkeamien 
muodostumiselta. Korvaa tarvittavat tuoreiden betonipintojen jälkihoidot heti pinnan valmistumisen 
jälkeen. Ei vähennä pinnoitteiden eikä liimojen tartuntaa betoniin. Tuote levitetään ruiskuttamalla 
tuoreelle betonipinnalle. 
Tuote on käyttövalmis, eikä sitä saa ohentaa vedellä. 

Ominaisuudet 
• Ruikutettuna erittäin taloudellinen käyttää 
• Suojaa tuoretta betonia ja lattiatasoitteita 
• Suojaa liian nopealta kuivumiselta 
• Ei sisällä liuottimia, eikä vahaa 
• Ympäristöystävällinen 

Tuotetiedot 
Tuote: Valkoinen maitonainen neste 
Pakkaus: 30 kg muoviastia 
Varastointi: 12 kuukautta avaamattomassa valmistajan pakkauksessa, lämpimässä ja pakkaselta    

suojattuna. Valmistuspäivä on pakkauksessa. 
Tekniset tiedot 
Tiheys: 1,0-1,005 kg/dm³ 
Haju: Tyypillinen 
pH arvo:  7,8-8,5 lämpötilassa +20 °   
Menekki  
n. 0,2 kg/m². 

Työstö 
Levitä ruiskuttamalla KEMACURE ECO tuoreeseen betoniin, kun pinta on "matta" kuiva tai heti 
muottien purkamisen jälkeen. KEMACURE ECO on käytettävä täysin peittävänä kalvona.  

Työkalut 
Levitys esim. kasteluruisku ja sopivalla suuttimella, joiden avulla saadaan tasainen, peittävä kalvo ja 
taloudellinen kulutus. 

Työkalujen puhdistus 
Puhdista välittömästi käytön jälkeen vedellä. 
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Rajoitukset 
Alustan lämpötila:  vähintään +5 °C, enintään +30 °C 
Ilman lämpötila:  vähintään +5 °C, enintään +30 °C  
Materiaalin lämpötila:  vähintään +5 °C, enintään +30 °C 

Muuta 
• Betonisointi äärimmäisissä vesiolosuhteissa tai erikoismenetelmissä voi vaatia (KEMACURE 

ECO: n käytön lisäksi) muita lisä- ja jälkihoitoaineita. 
• Ei sovellu käytettäväksi seoksissa. 
• Täysin kuiva on sateen kestävä. 

Huomioitava 
Jätekoodi: 06 02 99, jätteet, joita ei ole mainittu muualla. 
Kuivunut tuote on rakennusjätettä. 
Annetut tiedot: Kaikki tekniset tiedot tässä tuotelehdessä on saatu laboratoriotutkimuksista. Todelliset 
tiedot voivat olla erilaisia johtuen erilaisista työ- ja käyttöolosuhteissa. Pidä poissa lasten ulottuvilta. 
 

 

 

Valmistaja: KEMA     Tekninen tuotelehti 07/2016 

Maahantuoja: Kivira Oy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tuotteiden ostajille ja käyttäjille antamamme käyttötekniset suositukset perustuvat kokemuksiimme, ja ne vastaavat nykyistä tieteen ja 
käytännön tietämystä. Ne eivät ole sitovia, eivätkä ne luo sopimusoikeudellista suhdetta, eivätkä kauppasopimuksen sivuvelvoitteita. Ne eivät 
vapauta ostajaa tarkistamasta itse tuotteidemme soveltuvuutta aikomaansa käyttötarkoitukseen. Rakennustekniikan yleisiä sääntöjä on 
noudatettava. Pidätämme itsellämme oikeuden teknistä kehitystä vastaaviin muutoksiin ja parannuksiin tuotteessa tai sen käytössä. Näiden 
teknisten tietojen julkaiseminen kumoaa aiemmat versiot. Ajankohtaisin tieto on internet-sivuillamme. 
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