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Luchtdootlatende structurele geomoÍtel met Íilne korrel, van zuivere
natuurliike kalk NHL en geobindmiddel - Klasse Ml5. SpeciÍiek als minerale
matrix te gebruiken met wapeningsnetten van gegalvaniseetd staal
GeoSteel, netten van basalt-toestvrii staal GeoSteel Grid en schroeÍvoÍmige
staven van roestvrii staal Steel DryFix@ in gecertiÍiceerde structurele
wapeningssystemen, veÍbetering en aanpassing tegen aardbevingen.
GecertiÍiceerd om de veiligheid van gehouwen te verbeteren.

GeoCalce@ F Antisismico is een geomortel met bestendigheidsklasse M15
volgens EN 998-2 en RI volgens EN 1504-3, voor ingrepen op zeer luchtdoorlatend
metselwerk en werken van beton, ideaal voor GreenBuilding en Historische
Restauratie. Bevat alleen grondstoffen van strikt natuurlijke ooÍsprong en

gerecyclede mineralen. Met beperkte C02-emissie en zeer lage emissie
van vluchtige organische stoffen. Natuurlijke regulerende Íunctie voor de

vermindering van de concentraties van de indoor luchtvervuiling. Natuurlijk anti-
schimmel en anti-bacterie. Becycleerbaar als inerte vulstof na bedrijfsduur.

GeoGalceo F Antisismico
- Categorie: Natuurlijke anorganische mineralen
- Herstel en versterking gewapend beton en metselwerk
- Bating: Bio 5
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GeoCalce@ F Antisismico is ideaal voor de luchtdoorlatende structurele versterking van gemetselde elementen, te gebruiken in

combinatie metweefsels van gegalvaniseerd staal GeoSteel, netvan basalt-roestvrij staal GeoSteel Grid, netvan basalwezel Geo Grid

120, netvan glasvezel AR en aramide RinÍorzo ARV 100 en schroeÍankers van roestvaststaal Steel DryFix@ en Steel Helibar@6 op omtrek-

en aÍscheidingsmuren, bij structurele versterking en verbetering of aanpassing ten behoeve van aardbevingsbestendigheid.

Met GeoCalce@ F Antisismico is het mogelijk om nieuw metselwerk te bouwen en beschadigde gemetselde paramenwlakken te

herstellen volgens de mechanische prestaties van het bestaande metselwerk.

GeoCalce@ FAntisismico is bijzonder geschiktvoorhetversterken van metselwerk,waar de strikt natuurlijke oorsprong van zijn elementen

een garantie v0rmtvoor de naleving van de vereisteÍundamentele parameters van poreusheid, hygroscopiciteiten luchtdoorlatendheid.

Bij aanwezigheid van haarfiln optrekkend vocht moet de cyclus gecompleteerd worden met Benesserebio@.

GeoCalce@ F Antisismico is geschiktvoor het aanbrengen op dekvloeren met een gemengde betonnen-stenen draagstructuur.

Niet gebruiken

0p bestaand pleister- oÍ egalisatiewerk, vuile, onsamenhangende, stoÍÍige ondergronden, oude verf en zoutaanslag.
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o VEILIGHEID EN GEZONDHEID
De mortels GeoCalce@, de eerste luchtdoorlatende

structurele mortels op kalkbasis die een grote

dampdoorlaatbaarheid garanderen samen met een zeer grote

doeltreÍÍendheid bij het verminderen van verontreinigende

stofÍen van de binnenlucht, staan samen met de

versterkingssystemen van Kerakoll een verbetering toe van

de mechanische bestendigheid van bestaand metselwerk om

d e structurele veiligheid van h et geb0uw te ve rbeteren en de

bescherming en de veiligheid van de bewoners te garanderen.

r IAAG ELASTICIïEITSM0DUtUS
Dankzij het gebruik van kalk NHL en geobindmiddel,

onderscheidt de lijn GeoCalce@ zich door een lage

elasticiteitsmodulus die een perÍect evenwicht

en compatibiliteit creëerttussen de mechanische

bestendigheid van de mortels en de kenmerkende

bestendigheid die typisch is voor metselwerkvan elke aard.

. CULTUUR EN TRADITIE

De lijn GeoCalceo respecteert en voldoet aan de

toepassingen op gebouwen onderworpen aan Historische

Restau rati e o n der beschermi ng van h et Toezic ht op Mil ie u en

Architectonisch ErÍgoed (Soprintendenze dei Beni Ambientali

e Architettonici) en op traditionele constructies, door aan de

ontwerpe r m0rtel op kalkbasis te leve ren met de mec han ische

kenmerken van de structurele mortels noodzakelijk voor de

bindende aanpassingen voor aardbeving preventie,

échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (Íortes émissions).
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Voorbereiding van de ondergrond
De ondergrond moet schoon en stevig ziln, zonder broze delen, stof en schimmels. De 0ppervlakken door middel van waterzandstralen

oÍ zandstralen reinigen om een oppervlakteruwheid van graad 8 van de Kit test en voorbereiding ondergronden van gewapend beton

en metselwerk te verkrijgen, Daarna met hogedruk waterstralen reinigen om alle Íesten van vorige bewerkingen te verwilderen die

de hechtinq zouden kunnen schaden. Veruvijder de inc0nsistente bepleisteringsmortel van de b0uwstenen. GeoCalceo F Antisistnico

met de 0pus signinum-techniek oÍ de "breek-vul werk" reparatiemethode gebÍuiken om de ontbrekende delen van het metselwerk te

reconstrueren om het geheel vlak te maken. De ondergronden eeÍst altijd bevochtigen voordat het product wordt aangebracht,

Voorbereiden en Aanbrengen

Geocalce@ F Antisismico wordt voorbereid door 1 zak van 25 kg te mengen met schoon water, in de hoeveelheid die op de verpakking is

vermeld, in een betonmolen met trechter Het mengsel wordt verkregen d00r eerst het water in de schone betonmolen te gieten en dan

al het poeder in één keertoe te v0egen. Wachttot het product de iuiste consistentie verkrijgttijdens het mengen, ln het begin (de eerste
'l -2 minuten) lijkt het product droog; in deze Íase geen water t0evoegen, Meng voortdurend gedurende 4-5 minuten tot een homogene,

zachte, kl0ntvrije consistentie wordt verkregen. Gebruik het hele bereide product, niet mengen met het v0lgende aan te maken product.

Stromend water gebruiken dat niet ondeÍhevig is aan de invloed van de buitentemperaturen. De kwaliteit van de geomortel w0rdt

gegarandeerd door zijn strikt natuurlijke 0orspr0ng, maar wordt in gevaar gebracht door de toevoeging van een willekeurige dosis

ce ment.

GeoCalce@ F Antisismico is dankzij de bijzondere typische plasticiteit voor de beste natuurlijke kalk ideaal v0or t0epassingen met een

pleistermachine. De validatietests van GeoCalce@ F Antisismico zijn uitgevoerd met een pleistermachine uitgerust met de volgende

accessoires: Mengapparaat, Stator/Rotor D6-3, materiaalbuis 25x37 mm, lengte 10/20 meter en straalpijp, GeoCalceo F Antisismico is

gemakkelijk aan te brengen met een troffel oÍ spuit op de traditionele manier. Bereid de ondergrond voor met de opus signinum-techniek,

om de ondergrond te vereffenen. Vervolgens bevochtigen tot verzadrging tot een verzadigde onderlaag zonder oppervlaktewater wordt

verkreg e n.

Voeg geen andere componenten (bindmiddelen of algemene inerte toeslagst0ffen) toe aan het mengsel.

Vercterking van geneÍselde elemeDten met verspreid oppakken

Verspreide versterking met geringe dikte wordt door middel van de volgende stappen gerealiseerd:

a) een eerste laag GeoCalce@ F Antisismico aanbrengen, met een dikte van circa 3-5 mm; b) het net van basaltvezel en I0eswril staal

GeoSteel Grid 200/400 of het net van basalwezel Geo Grid 120 oÍ het netvan glasvezel AR en aramide RinÍorzo ARV 100 op de nog verse

m0rtel leggen en er daarbij voor zorgen dat de complete impregnatie van het net gegarandeerd wordt en de vorming van eventuele lege

plekken oÍ luchtbellen vermijden die de hechting van het net aan de matrix oÍ aan de ondergrond zouden kunnen schaden; c) eventuele

itaalvezelverbindingssystemen GeoSteel aanbrengen gerealiseerd met weeÍsels Geosteel G600/G1200 en inlectie van GeoCalce@

FL Antisismico oÍ droge verbindingen gerealiseerd met de staven Steel DryFixo. Het meest geschikte verbindingssysteem op basis

van het aanwezige metselwerk kiezen; d) een tweede laag GeoCalce@ F Antisismico aanbrengen, met een dikte van circa 2-5 mm om

het versterkingsnet helemaal 0p te nemen en eventuele onderliggende lege plekken aÍ te dichten; e) de stappen (a) en (b) eventueel

herhalen voor alle volgende versterkende Iagen voorzien door het ontwerp.

Versterking van gemetselde elemenÍen met strooksgewiize opplakken

Strookgsewijze veÍsterking met geringe dikte wordt door middel van de volgende stappen gerealiseerd:

a) een eerste laag GeoCalce@ F Antisismico aanbrengen, met een ciikte van circa 3-5 mm; b) hetweeÍsel van gegalvaniseerd staalvezel

GeoSteel G600 of GeoSteel G1200 op de nog verse mortel leggen en er daarbij vo0r zorgen dat de complete impregnatie van hetweefsel

gegarandeerd wordt en cle vorming van eventuele lege plekken oÍ luchtbellen vermijden die de hechting van het weeÍsel aan de matrix

ót àan Oe ondergrond zouden kunnen scharlen; c) eventuele staalvezelverbindingssystenren GeoSteel aanbrengen gerealiseerd met

weeÍsels GeoSteel G600/G1200 en injectie van GeoCalceo FL Antisismic0 oÍ droge verbindingen gerealiseerd met de staven Steel

DryFix@, Het rneest geschikte verbindingssysteem op basis van het aanwezige metselwerk kiezen; d) een Wveede laag GeoCalce@ F

Antisismic0 aanbrengen, met een dikte van circa 2-5 mm om het versterkingsnet helemaal 0p te nemen en eventuele onderliggende

lege plekken aÍ te dichten; e) de stappen (a) en (b) eventueel herhalen voor alle volgende versterkende lagen voorzien do0Í het ontwerp

Reinigen
GeoCàlce@ F Antisismic0 is een natuurlijk product, de gereedschappen hoeven uitsluitend met water gereinigd te worden, voordat het

product hard woÍdt,

Voorzie, buiten, een scheiding van de vloer, wandelpaden of algemene horizontale oppervlakken om verschijnselen van optrekkend

vocht te vermiiden.

Versterking door rnidctel van verspreid vertijmen of in stroken van gemetselde elenenten, inbedrlen, sealen of maken van fiinbeton

zal gerealiseerd worden ntet een geomorÍel met zeer hage hygroscopiciteit en luchtdoorlatendheid voor binnen- en buitennuren

op basis van zuivere natuurlijke kalk NHl. 3.5 en geobindmiddet, inefte toeslagstoffen van siliciumzand en Dolonietenkalksteen

in korrelgrootteverdeling 0 - 1,4 mm, GreenBuitding Ratinf Bio 5 (type GeoCalce@ F Antisísmico van lGrakoll Spa)' De natuurliike

geomorÍel tnoet ook voldoen aan de vereisten van de nornt ËN 995-2 - G/ Ml5 en EN 1504-3 - Bl PCC, brandgedrag klasse Al. De

ge1moftel heeít een dikte van maxinaal 15 nm, niveaustroken, rustieke afwerkÍng na afreien, uitstekende hoeken en randen vierkant

maken, exclusief de lasten voor vaste steigers.

Het aanbrengen moet met rle hand of met de pleisternachine worden gedaan.

Verbruik GeoCalce@ F Antisismicl: . l4 kg/m'? per cm dikte.
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Volumegewichtvandeversemoite]

-Gebruiken 
bi j temperaturen

Max dikte per laag

y9t +! :c 191 135 :c
- 1,5 cm

. Gegeva\ gmeten bij @n tenryhtuu vail +20 ! 2 "C. 65 r syo B.U qt zmder vstibtie. oeze wad6 kunilen vaiëtst aíhankelijk van de spuiÍieke onstandighedst uan do b1uqbab

Voldoet aan EC 1 plus GEV-Emicode
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233Q pg mïh test niet doorstaan JRC methode

c9rt, G rv {Qps./l l.pl,o!

JRC methode

JRC methode

Kooldlo11de (C03) 3p8 mg m'z1h Jl-l9vr

Enterococcus faecalis Klasse B+ voortplanting afwezig

rwÀriïËif vnru óË aqruruÈurgort linol sröÀcrivÈ: §CÈlrumËrwËnÈruoË wrnrinc ..
Klasse F+ voortplaltlng gÍwezig

Klasse F+ voortplanting afwe-zig

Klasse F+ voortplanting afwezig

HIGH-TECH EN 998,:2

> J5 MPa {fa 099q1)

> 0,8 M Pa (28 dagen)

> 1 MPa (28 dagen)

JRC met!gdg

JRC methode

CSTB methode

CSTB methode

CSTB metfode

EN 998-2

EN 1745

EN 998-2 z

ó

'a

EN 15+2 . ...........
EN lg15rl

Thermische compatibiliteit na

Chlo rid e-i oneng eh a lte

Euroklasse A1

Gegevens geneten bii een tempetatuur van +20 ! 2 "C, 65 ! 5% R.U en zonder ventilatie. Deze waaÍdes kunnen vaiëren aíhankeliik van de specifieke onstandigheden van de

bouwplaats.* Tests gedaan v1lgens de JRC nethode - Joint Research Centre - Europese Connissíe, lspra (VAl - voot het neten van de verlagíng van verontrcinigende stoffen van de

bínnenlucht (lndooftr7n Project)- Vloeiing en snelheid net bettekking tot gew7ne standaatd bouwmoÍtel (1,5 cn).
** Tests gedaan volgens de CSTB tnethode, bacteie- en schinnelvercntreiniging.

KERA O11
The GreenBuilding Company

PRESÍAÏIES

KWATITEIT vAN DE BTNNENTUCHT (lAol voc: EM!SSIE vAN oRGANTSCIE VLUCHTIGE ST0flEN

SchuiÍsterkte > 1 N/mm2

leórrtinq op onderqrond ;; 18 ààö; , ï Ni;m'na 28 dagen > 1 N/mm'?- FP: B EN 1015-12

EN 1 745

Stat!sc!e elasticiteitsmodulus 9 GPa

Voldoet aan

nièr-rËön È

D ru kvastheid

EN



MOGETIJKE TOEPASSINGEN TUSSEN DE MATBIX GEOCALCE@ T ANTISISMICO

GeoSteelG600 GeoSteelG1200 ïtïrtlffi'

EN DË VERSTERKINGSNETTEN

Geo Grid 120 l'ilí'i6s
GeoSteel
Grid 400

GeoGalce@ F

Antisismico
ja

- Product voor proÍessioneel gebruik
- normen en wetten van het land van gebruik naleven

- het opgeslagen materiaal op plaatsen bewaren waar het beschermd is tegen zomerse warmte en winterse kou

- bescherm de oppervlakken tegen tocht
- vraag het veilrgheidsblad aan als dat nodig is
- voor overige zaken kunt u contact 0pnemen met Kerakoll Worldwide Global Service +39 0536.8i 1.5i6 - globalservice@kerakoll.com
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