
ETS EUROPE – ECO TERRAZZO 
BINDER

ECO TERRAZZO BINDER er et brugervenligt bindemiddel til selvnivellerende 
terrazzogulve. Hærder spændingsaflastet med en lagtykkelse på 10 - 60 mm
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KUNDE  – THE LOBBY 



FORDELE & EGENSKABER 

ECO TERRAZZO BINDER Miljøvenligt

ECO TERRAZZO BINDER 100 % Mineral

ECO TERRAZZO BINDER Hurtig hærdning og krympefri

ECO TERRAZZO BINDER Nem anvendelse

ECO TERRAZZO BINDER Bearbejdelse mulig med maskine
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ANVENDELSES OMRÅDER

ECO TERRAZZO BINDER er ideel til unikke designer gulve med helt specielle 
udtryk. Produktet er både anvendeligt til indendørs og udendørs
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TEKNISKINFORMATION
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Egenskab Enhed og specifikation Egenskab
Enhed og 
specifikation

Styrkeklasse
CT-C35-F5 --CT-C40-F7* 
Ifølge DIN EN 13813

Gåbart
Fuld Bæreevne
Slibeligt

Efter 4 Timer
4 Dage
2 Dage

Blandingsratio

Micro Terrazo (0-6 mm 
korn størrelse)

Ca. 50% Sand, 20-30% 
Fylder, 20-30% Binder Vand Behov

Per 25 kg af klar 
til brug mix 
(Binder, Fylder & 
sand) ca. 2,5-3,0L

Terrazzo (0-9 mm korn 
størrelse)

Ca. 50% Sand, 20-30% 
Fylder, 20-30% Binder Vand Behov

Per 25 kg af klar 
til brug mix 
(Binder, Fylder & 
sand) ca. 2,5-3,0L

Behandlingsgrader Min. +5°C, max. +35°C Densitet

Massefylde tør

Frisk Mørtel
densitet

Behandlingstid ved
20°C Lag tykkelse

Micro Terrazzo 10-60 mm
Terrazzi 20-60 mm

Den anførte information ovenfor er baseret på vores erfaring.



FORBEREDELSE AF PRODUKTET

Før belægning skal du sikre dig, at underlaget er HELT lige da vores produkter 
er ekstremt selv nivellerende. Derudover skal du sikre dig, at overfladen er 
stabil og har tilstrækkelig trækstyrke. Overfladen skal også være klar til 
belægning, tør eller mat fugtig samt ren og fri for alle former for snavs. 
Mekanisk overflade forberedelse f.eks. Med sandblæsning foreslås. 

På grund af den ru overflade, vil vedhæftning til det efterfølgende lag blive 
forbedret. Dybere brud skal udfyldes med ECO REPAIR. Overfladen skal være 
vibrationsfri og revnefri. Allerede eksisterende revner skal repareres 
professionelt. Klæbestyrken på underlaget skal være mindst 1,5 N / mm². 
Substratet skal tørre i 2 timer efter priming med ECO PRIMER. Ved priming af 
overfladen justeres substratets absorptionsevne. Dette undgår stigning af 
luftbobler under den efterfølgende belægning. For at garantere dette på 
kritiske undergrundsarealer skal der være lavet et testareal på 1 m². Påfør om 
nødvendigt et yderligere lag primer. Belægningsarbejdet på primeren skal 
være færdigt inden for 6 timer. Se det tekniske datablad ECO PRIMER for 
mere information. 

Kantsamlingen skal forberedes med en passende ekspansionssfuge. Derved 
skal man være opmærksom på at have en ren vedhæftning for at undgå, at der 
flyder materiale under eller bag ekspansionsstrimlen. Efter efterbehandling af 
belægningsarbejdet skal alle samlinger fyldes med en permanent elastisk 
forbindelse. Overgange og lukkekanter skal beskyttes mod overløb ved at 
installere ende skinner.
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ANVENDELSE AF PRODUKT

Bland materialet ved hjælp af en bore mixer. Det anbefales at bruge mixere af 
TMX eller XM produktlinje fra Collomix. Den krævede mængde vand til den 
anvendte kornstørrelse skal testes på et lille testområde. Sørg for en ensartet 
fordeling af alle komponenter under blanding. Materialet skal blandes intenst i 
3 minutter, lad det stå i 2 minutter og bland derefter igen i 1 minut mere. 
Materialet skal hældes problemfrit inden for brugbarhedstiden. Påfør frisk 
mørtel med ECO TERRAZZO BINDER på den grundede overflade og fordel den 
med en passende murske eller stifter til den tilsigtede tykkelse. Brug ikke andre 
specielle bindemidler til blanding. Belægningen skal beskyttes fra for hurtig 
tørring (intet træk) i 1. døgn. Dæk ikke den færdige overflade med folier eller 
andet materiale.
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OPBEVARING & VÆRKTØJER 

VÆRKTØJER OG RENGØRING Obligatorisk mixer eller lignende blandeapparat, murske, 
betonudjævner. Alt udstyr skal vaskes rent og tørres før og efter påføring.

EMBALLAGE 25 kg papir pose 

OPBEVARING 12 måneder i original emballage og i et tørt og kontrolleret tempereret miljø 
(ikke under 0 ° C, anbefales 10 - 25 ° C). Forsegl åbnede beholdere med det samme og brug 
inden for meget kort tid.
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SIKKERHED

Der er ingen obligatorisk faremærkning for ECO TERRAZZO BINDER. Undgå indånding af 
støv, når emballagen åbnes. Beskyt hud og øjne under blandingsprocessen. Der henvises 
til sikkerhedsdatabladet, som kan bestilles på www.ets-europe.be for yderligere 
oplysninger om sikkerhed under transport, opbevaring, håndtering og bortskaffelse. Følg 
instruktionerne på emballage.

Applikationen skal beskyttes mod tørring for hurtigt (på grund af træk eller intens varme 
fra solen) i mindst 24 timer. Nogle mindre farveforskelle er uundgåelige på grund af 
forskellige produktionsbatcher. Dette burde være taget hensyn til mens du udfører 
arbejdet. Det er nødvendigt at arbejde på udpegede sektioner med samme batch (se 
etiket), hvis en ensartet farve ønskes. På grund af forskellig vandtilsætning under påføring 
eller skiftende arbejdsteknikker kan der forekomme lysfarvenuancer i 
belægningsoverfladen. Vær opmærksom på, at denne belægning er et mineralprodukt. 
Produkt farver er ikke fuldt ud i overensstemmelse med RAL-Map, og derfor skal de kun 
ses som estimerede klassifikationer.

Indholdet af dette tekniske datablad, svarer til den seneste udvikling og vores 
applikationserfaring. Al information er baseret på ideelle forhold og gælder derfor ikke til 
ethvert anvendelsesformål. På grund af forskellige materialer, underlag og forskellige 
aktuelle forhold på stedet gives der ingen garanti for kundens anvendelse. Især påtager vi 
os intet ansvar baseret på disse oplysninger eller verbale udsagn. Den eneste undtagelse 
er, når vi kan bebrejdes sagen fortsæt eller grov uagtsomhed. I så fald skal kunden bevise, 
at han har overført alle nødvendige oplysninger fuldkommen og rettidigt til en korrekt og 
lovende evaluering foretaget af ETS EUROPE. Eventuelle yderligere detaljer vedrørende 
anvendelsen af vores produkter skal bekræftes skriftligt af ETS EUROPE. Kunden skal 
teste produktets egnethed til den tilsigtede anvendelse og formål. Vi forbeholder os ret til 
at ændre produktspecifikationerne på grund af den igangværende udvikling. Bortset fra at 
vores generelle vilkår og betingelser er gyldige. Dette datablad erstatter alle tidligere 
tekniske data om dette produkt. Det tekniske datablad kan rekvireres på 
www.ecosilicatesystems.com
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ETS EUROPE 
ECO SILICATE SYSTEMS 

For yderligere information, kontakt venligst vores danske afdeling:

fm@ets-europe.be
jv@ets-europe.be

Head office
ETS Europe Herentaalsebaan 406 D1 2160 Wommelgem Belgium

T: +32 (0) 3 227 28 58 F: +32 (0) 3 475 16 66 
E-mail: info@ets-europe.be www.ets-europe.be
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