
Abszolút újdonság!  Mostantól itt van a GeoLite®

GeoLite®: az első geo-habarcs, 
           a beton monolit helyreállítására

Világszintű 

Innováció

A hagyományos, cement és kémiai adalékanyag alapú habarcsok és az összetett, betonfelújító réteges rendszerek műszaki 
és teljesítménybeli korlátait mára már felülmúlta a GeoLite®, a forradalmi ásványi, öko-kompatibilis geohabarcs, 

amely egyetlen megoldásban passziválja, helyreállítja, simítja és védi a sérült betont. 
Az eredmény: természetesen stabil helyreállítások, amelyek a betont egy ásványi sziklára jellemző tartósságú monolittá kristályosítják.



Mi a GeoLite®

A GEOLITE® VÉGLEG MEGOLDJA A REPEDÉSEK ÉS A LEPATTOGZÁSOK PROBLÉMÁJÁT

Bár a cement a világon a legelterjedtebb hidraulikus kötőanyag, a cementalapú konglomerátumokat belsőleg több negatív tulajdonság jellemzi. Ezek között a 
száradás (vízveszteség) miatti zsugorodás felelős a szerkezeteken jelentkező repedések nagy részéért.
A cementes habarcsok gyenge pontjainak a megoldása a elmúlt harminc év folyamán történt, amikor tömeges méretben használtak cementet, petrolkémiai 
jellegű polimereket és szerves anyagokat, így életre hívták a szerves polimerekkel rendelkező módosított cementhabarcsokat, amelyek azonban nagyon 
összetett rendszereket alkotnak, ugyanis mindegyik anyag hatással lehet a többi szerves anyag tulajdonságára - ezeket laboratóriumban kiegyenlítik, azonban 
az eltérő építkezési körülményeknél gyakran kritikusak lehetnek.

A kerakoll a GeoLite®-tal forradalmasítja a beton helyreállítását az új, természetesen nagy méretstabilitású geo-kötőanyag bevezetésének 
köszönhetően, amely alacsonyabb cemettartalmú, gyakorlatilag petrolkémiai adalékoktól mentes geo-habarcsok létrehozását tette lehetővé.

A GeoLite® Natural Concrete az új geohabarcs termékcsalád, amely 
a beton öko-kompatibilis helyreállítását biztosítja a Kerakollnak a 
GreenBuilding-hez szükséges innovatív anyagok területén végzett 
kutatásainak köszönhetően.

A GeoLite® Natural Concrete forradalmi jelentőségű, 
egyszerűen felhordható ásványi anyagokat jelent, amelyek 
végleg megoldják a hagyományos, módosított polimer 
cementhabarcsok nehézségeit.
A GeoLite® úgy javítja a betont, hogy természetesen nagy 
méretstabilitású monolit helyreállítást biztosít, a természetes 
kőzetekre jellemző tartósság mellett, a Kerakoll GreenBuilding 
előírásaival összhangban.

GEOLITE® NATURAL CONCRETE: TERMÉSZETESEN STABIL ÉS IDŐTÁLLÓ, MINT A KŐZETEK

A GeoLite® forradalmi jelentőségű ötlete a Kerakoll laboratóriumaiban folytatott kiváló kutatások eredménye, amely a világon elsőként lehetővé tette 
alumínium-szilikát jellegű, öko-kompatibilis geo-kötőanyag kifejlesztését.

A Kerakoll geo-kötőanyag kristályos megszilárdulásakor keletkező alapszerkezet kémiai természetének és mikrostruktúrájának köszönhetően a geo-
habarcsokat természetesen nagy méretstabilitás jellemzi, amelynek köszönhetően nem kell zsugorodásra vagy repedésekre számítani.
A Kerakoll geo-kötőanyagnak köszönhetően úgy készítettünk geo-habarcsokat, hogy nem szükséges sem portland cemetből, sem petrolkémiai polimerekből 
hatalmas mennyiségekhez folyamodni. A geo-habarcsokat a természetes kőzetekhez lehet hasonlítani, egyrészt azért, mert szinte kizárólag szervetlen természetes 
anyagokból állnak, másrészt, mert a kristályosodásos keményedés után olyan ismétlődő monomer van jelen benne, amely az ásványi kőzethez hasonlít: éppen ezért 
jelöljük a GEO szóval őket.
A GeoLite® a természetesen stabil geoszintézis révén egyetlen monolittá kristályosodik, amely a természetes kőzetekre jellemző tartóssággal 
rendelkezik.



A FORRADALMI KERAKOLL GEOLEGANTE® (GEO-KÖTŐANYAG)
A Kerakoll kutatása abban az első, hogy kifejlesztettek egy öko-kompatibilis geo-kötőanyagot, 
amelynek nagyon alacsony a szén-dioxid-kibocsátása, ellenállóbb a vegyi anyagokkal szemben és 
szélsőséges körülmények között is jobbak a mechanikai tulajdonságai.
A Kerakoll geo-kötőanyag legforradalmibb tulajdonsága, hogy természetesen nagy a 
méretstabilitása, amelynek köszönhetően a zsugorodási értéke gyakorlatilag nulla a portland 
cementhez képest.
Az új Kerakoll geo-kötőanyaggal lehetővé vált olyan geo-habarcsok előállítása, amelyek 
helyettesítik portland cementből és petrolkémiai adalékokból készült betonhabarcsot.

ZIRCONIA CRISTALLINA® (KRISTÁLYOS CIRKÓNIUM-OXID)
A GeoLite®-ban alkalmazott öko-kompatibilis kristályos cirkónium-oxid tovább növeli a 
mechanikai ellenálló-képességet és növeli a hajlítószilárdságot és a szakítószilárdságot, 
mindenekelőtt pedig a stabilizálja a feltöltésnek a javítandó szerkezeten való kristályosodási 
folyamatát.
Nagyon fontos tulajdonsága, hogy a geo-kötőanyag megkeményedése során nem módosul 
a kristályos cirkónium-oxid makrostruktúrája, így stabilizálható a GeoLite® geoszintézise, és 
biztosítható, hogy a kristályosodási folyamat változás nélkül történjék.

EXTRAFINOM ÁSVÁNYI INERTEK (0-0,5 mm)
A GeoLite® abban is forradalmi, hogy extrafinom inert anyagokat alkalmaz elsőként egy habarcs 
kifejlesztésénél az R4 besorolású beton helyreállítására.
A csupán 0-0,5 mm-es szemcseméret, valamint a Kerakoll geo-kötőanyag természetes 
méretstabilitása biztonsítják, hogy csak a GeoLite® védi a betonvasalatokat a beépítésnél, így 
megakadályozza, hogy passziváló termékeket kelljen alkalmazni.
A minőség, valamint a természetes extrafinom inertek legjobb keverékének szigorú kiválasztása 
biztosítják azt az egyedülállóan kompakt javítást és monolitikus jelleget, ami a GeoLite® sajátja.

GeoLite®: csak ásványi elemeket tartalmaz, amelyek biztosíták a kőzetekre jellemző tartósságot
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A betonvasnál a karbonátosodás idézi elő a korróziót, amely az 
anyag pusztulásának az egyik fő oka. A korrózió két jelenséget 
idéz elő:
-  az első, a veszélyesebb, az acélrúd keresztmetszetének 

csökkenése;
-  a második a vas burkolatának a lepattogzása (spalling).
A vas burkolatának a lepattogzása azt okozza, hogy a 
vasalat teljes mértékben ki van téve az agresszív környezeti 
hatásoknak, amelyek így felgyorsulnak.

POLIMERES-CEMENTES HABARCSOK: A RÉTEGES HELYREÁLLÍTÁS KORLÁTAI

A 80-as években megalkotott réteges helyreállítást a betonvasakat védő különböző rétegek egymás utáni felvitele jellemzi. Minden anyagot úgy 
terveztek, hogy nagyobb védelemmel rendelkezzen és kisebb legyen a rugalmassági modulusa az előző réteghez képest, hogy így kompenzálják 
a teljesítménybeli (műszaki és kémiai) hiányosságokat. Az egymást követő réteges helyreállítás teljesítményét korlátozzák a különböző építkezési 
körülmények, amelyek ronthatják a hatékonyságot: a réteges helyreállítás elkerülhetetlenül továbbra is a betonszerkezet gyenge pontja marad.

A beton betegsége

4

1. RÉTEG – A vasalatok passziváló habarcsa
- Nehéz felvinni a betonvas hátuljára és gyengén passziválja azt
- Ha nem tartják be a passziváló kötésidejét, akkor gyengén tapad az utána következő helyreállító habarcsra
- Nullára csökkenti a betonvasak bordái által biztosított mechanikai illeszkedést, így a tapadást csupán a rákövetkező helyreállító habarcs 

pusztán kémiai tapadása biztosítja.

2. RÉTEG – Helyreállító habarcs
- Egyes régi polimer-cement habarcsoknál még ajánlják ezután a megelőző adalékolást a száradás (vízveszteség) miatti zsugorodás 

csökkentésére. Ezek a zsugorodásnál részben hatékony vegyi adalékanyagok azonban drasztikusan csökkentik a mechanikai ellenálló-
képességet, és korlátozzák a habarcsok teljesítményét

- A polimeres-cementes habarcsok hagyományosan nagy szemcseméretűek (3 mm) és két kritikus tulajdonsággal rendelkeznek:
1 - lehetetlen teljesen bevonni a betonvas hátoldalát, így üres részek maradnak, amelyek ronthatják a helyreállítás hatékonyságát
2 - 1 cm-nél nagyobb rétegvastagságra van szükség a feltöltés repedése és leválása veszélyének elkerülésére

- A módosított polimeres cementhabarcsok nagy mennyiségben tartalmaznak portlandcementet, petrolkémiai jellegű polimereket és 
szerves anyagokat, amelyek révén ezek a rendszertermékek nagyon összetettek és csökkentett mértékben tűrik az építkezésen a különböző 
körülményeket, ráadásul nagymértékben terhelik a környezetet és fokozott VOC-kibocsátásúak.

3. RÉTEG – Simítás
- Mivel rendkívül érzékeny az építési terület időjárási körülményeire, elvesztheti a mechanikai és kémiai-fizikai tulajdonságait a nem 

megfelelő érlelés miatt, amennyiben kis rétegvastagságban vagy nem megfelelően előkészített hordozórétegekre (foltok, régi beton) 
viszik fel

- Ha a simító finomvakolatot nem megfelelően alkalmazzák nagy rétegvastagságban az építkezés igényeire (illesztések, dudorok, öntési 
hibák), akkor diffúz módon megrepedhet és már nem védi a betonszerkezetet.

4. RÉTEG – Elasztomer akrilfesték
- Ha filmképző rugalmas rétegként alkalmazzák a repedéses problémákkal rendelkező felületeken, vagy a réteges helyreállító rendszer előző rétegeiben lévő hibák kijavítására 

alkalmazzák, akkor csupán néhány év elteltével elvesztheti rugalmasságát, így korlátozódik a védőfunkciója
- A nagyon kicsi lélegzőképesség nem teszi lehetővé, hogy a pára szabadon távozzék, így megnő a lepattogzások, kivirágzások, diffúz repedések veszélye, ami hátrányosan befolyásolja 

a helyreállítási beavatkozás tartósságát.
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Így működik a GeoLite®



Passzivál 1

Szabályoz3

A GeoLite® a betonvasak tökéletes beillesztését biztosítja 
kizárólagos reológiájának és extrafinom szemcseméretének 
köszönhetően, így nem szükséges a régi polimeres-cementes 
védőanyagok felvitele.
Az új Kerakoll geo-kötőanyag nem hagyományos 
bázikusságának megőrzése az acél nagy elektrokémiai 
passzivitási képességét biztosítja, amelyek a betonvasalatok 
új, utánozhatatlan, teljes korrózióvédelmét igazolják.

A GeoLite® MicroSilicato a GeoLite® természetes 
dekorálása: a geoaktív mikrorészecskék behatolnak 
a mikropórusokba és kikristályosodnak, így egységes 
testet képeznek, amely biztosítja a teljes helyreállítás 
monolitikus folytonosságát.
A GeoLite® MicroSilicato a helyreállítás nagyobb védelmét 
és folyamatos lélegzését biztosítja, valamint nagyértékű, 
új esztétikai minőséget, amely a hagyományos 
betonfestékekkel nem elérhető.

Véd4

Helyreállít2

A GeoLite® ásványi kristályos alapstruktúrájának köszönhetően, amely jellegében és 
morfológiájában a természetes kőzetet adja vissza, a geo-habarcsokat természetes 
nagy méretstabilitás jellemzi, amelynek köszönhetően helyreállítható az eredeti 
szerkezet monolit volta. A mechanikai tulajdonságok (R4 besorolás) és a zsugorodás 
hiánya következtében a GeoLite® alkalmas arra, hogy bármilyen beavatkozási típusnál 
alkalmazzuk, az eredeti szerkezet betonjának merevségétől függetlenül. 
A GeoLite® tehát túllépett azon a korszerűtlen elven, hogy a habarcs rugalmassági 
modulusát mind a meglévő beton természetéhez, mind a helyreállítás típusához 
alkalmazni kell, vagyis egyértelműen leegyszerűsíti a betonszerkezetek helyreállítását.

A GeoLite® segítségével végzett helyreállítás nem érzékeny a szén-dioxid támadására, valamint 
véglegesen megvédi a betont a csapadékvíz és az agresszív anyagok behatolásától. A teljesen 
kristályosodó monolitos helyreállítás már nem számít a szerkezet leggyengébb pontjának, és az idő 
folyamán változatlan formában jellemző rá az ásványi kőzetek jellegzetes tartóssága.

Kristályosodással dekorál 5

A Kerakoll mérnökei a GeoLite®-tal legyőzték az abban rejlő nagy kihívást, hogy először 
kifejlesszenek egy olyan extrafinom geo-habarcsot, amely azon túl, hogy passziválja az 
acélt és helyreállítja a struktúra monolit jellegét, a hagyományos kiegyenlítő habarcsokkal 
szemben nagyobb esztétikai értékkel is rendelkezik.
A GeoLite®-ot ugyanis azonnal lehet simítani és szivaccsal eldolgozni, így a monolit javítás 
meglepő simítási szinttel fog rendelkezni.
A GeoLite® a centiméteres rekonstruálásnak nem alávetett betonelemek felületeinek 
szabályozására is alkalmas.

A GeoLite® passzivál, helyreállít, szabályoz és véd: 
megtörténik a beton monolitikus helyreállítása kristályosodás által



A GeoLite® és az EN 1504 szabvány

EN 1504

ÖKO-KOMPATIBILIS MONOLIT 
HELYREÁLLÍTÁS

Betonvas 
passziválása

Strukturális helyreállításokra 
és lehorgonyzásra szolgáló 

habarcsok
Kiegyenlítés 

és védőburkolat

EN 1504-3 EN 1504-6

EN 1504-7 EN 1504-2(C)

GeoLite®: háromszoros jelölés, háromszoros biztonság

GEOLITE®: AZ R4 SZERKEZETI OSZTÁLY TELJES BIZTONSÁGA BÁRMILYEN KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT

Az EN 1504 szabvány 4 ellenállási osztályt sorol fel a helyreállító habarcsokhoz: 
Nem strukturális habarcsok: R1 és R2 kis mechanikai és fizikai ellenálló-képességű osztály, alkalmasak a nem vasalt beton 
helyreállítására, valamint simítóhabarcsként.
Strukturális habarcsok: R3 és R4 nagy teljesítményű osztály a vasbeton rekonstrukciós, szerkezeti helyreállítási és kapcsolódó 
munkáihoz.

Az EN 1504-3 szabvány azt írja elő, hogy a vasbeton helyreállításához kizárólag karbonátosodásnak ellenálló habarcsokat szabad 

GEOLITE®: AZ EGYETLEN EN 1504 SZABVÁNYNAK MEGFELELŐ MONOLIT HELYREÁLLÍTÓ HABARCS

Amint azt a nemzeti szabvány is előírja, a meglévő vasbetonszerkezetek karbantartására, helyreállítására, megszilárdítására és védelmére szánt anyagokat el kell látni a CE jelöléssel az EN 1504 szabvány 
értelmében.
A GeoLite® a világon az egyedüli geo-habarcs, amely elnyerte a háromszoros CE-jelölést: 
- A GeoLite® túlteljesíti az EN 1504-7 (Betonvasak passziválása), az EN 1504-3 (Strukturális helyreállítások) és az EN 1504-2 (Felületvédelem) által előírt összes követelményt;
- A GeoLite® Magma túlteljesíti az EN 1504-7 (Betonvasak passziválása), az EN 1504-3 (Strukturális helyreállítások) és az EN 1504-6 (Lehorgonyzás) által előírt összes követelményt.



R4
DRY WAY 
TESTED

PCC

EN 1504-3

A GeoLite® a különösen száraz levegőjű környezetben való szárítás után (PCC – érlelés 21 ± 2 °C-os 
és 60 ± 10% relatív páratartalmú klimatizált szobában) meghaladja az EN 1504-3 szabány R4 strukturális 
osztálya által előírt követelményeket, ezért használható az olyan vasbeton szerkezetek helyreállítására és 
megszilárdítására, amelyek a működés közben levegőnek vannak kitéve (balkonhomlokzatok, oszlopok, 
gerendák stb.)

R4
WET WAY 

TESTED

CC

EN 1504-3

A GeoLite®, a vízben való folyamatos érlelés után (CC – érlelés víz alatt 21 ± 2 °C-on) meghaladja az 
EN 1504-3 szabvány R4 strukturális osztálya által előírt követelményeket, ezért használható az olyan vasbeton 
szerkezetek helyreállítására és megszilárdítására, amelyek folyamatosan víz alatt működnek (csatornák, 
medencék, víztározók, stb.)

alkalmazni. A nem strukturált besorolású habarcsok esetén (R1, R2) a szabvány nem írja elő a karbonátosodással szembeni 
ellenállást, következésképpen ezeket nem tarthatjuk alkalmasnak a vasbeton helyreállítására, kivéve, ha bizonyítottan 
karbonátosodás ellen védő felületi bevonat védi őket az EN 1504-2 szabvánnyal (1-PI elv) összhangban.

Az R4 osztályú habarcsok jobb védelmet és tartósságot biztosítanak, mint az R3 osztályúak.
Az R4 osztályú GeoLite® teljesítmény szempontjából mindenféle körülmények között a csúcson van, mivel mind 
CC, mind PCC körülmények között tesztelték.

GEOLITE®: EGYSZERŰSÍTI A VASBETON HELYREÁLLÍTÁSÁVAL ÉS VÉDELMÉVEL KAPCSOLATOS, AZ EN 1504-9 ALAPJÁN TÖRTÉNŐ KIÍRÁSOKAT

A GeoLite® az EN 1504-9 szabvány által előírt Védelmi és javító Elveken és Módszereken alapuló javítási beavatkozásokat tesz lehetővé.
A GeoLite® által biztosított javítási beavatkozásoknak köszönhetően mostantól fogva a tervező már egyszerűsített kiírásokat készíthet, amelyek a vasbetonszerkezetek tökéletes, könnyű karbantartását teszik lehetővé a hatályos előírások betartásával.

Közelebbről a GeoLite® garantálja a vasak passziválását (CA – Control of Anodic Areas), a CO2 beszívódásával szembeni védelmet (Carbonation Resistance: Passes – EN 1504-3) valamint a helyreállítási beavatkozásokat a következő elvekkel összhangban: CR (Concrete 
Repair), SS (Structural Strengthening) és RP (Restoring Passivity). A GeoLite® továbbá annak érdekében, hogy védő simítóként is lehessen alkalmazni, betartja a Védelmi és helyreállítási elveket: MC (Moisture Control), PR (Physical Resistance) és IR (Increasing 
Resistivity).
A GeoLite® MicroSilicato teljessé teszi a GeoLite® és GeoLite® Magma termékkel végzett beavatkozási stratégiát, és lehetővé teszi a védelmet a PI (Protection Ingress) elvekkel összhangban az MC és IR elveken túlmenően.
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szabályozás

CR
3.2

METHOD
EN 1504-3

Betonszerkezetek 
helyreállítása

CR
3.1 - 3.3

METHOD
EN 1504-3

Betonszerkezetek 
helyreállítása

SS
4.2 - 4.4

METHOD
EN 1504-3 / 6

Szerkezeti 
megerősítés

PR
5.1

METHOD
EN 1504-2

Fizikai 
ellenálló-képesség 
növelése

RP
7.1 - 7.2

METHOD
EN 1504-3

Passzív állapot 
megőrzése vagy 
visszaállítása

IR
8.2

METHOD
EN 1504-2

Ellenálló-képesség 
növelése

CA
11.2

METHOD
EN 1504-7

Anódos területek 
szabályozása

PASSES
CARBONATION
RESISTANCE

EN 1504-3

Karbonátosodás 
szabályozása

GEOLITE® geo-habarcsok GEOLITE® MicroSilicato

IR
8.2

METHOD
EN 1504-2

Ellenálló-képesség 
növelése

MC
2.2

METHOD
EN 1504-2

Nedvesség-
szabályozás

PI
1.3

METHOD
EN 1504-2

Behatolás elleni 
védelem



GeoLite®: a személyre szabható kötésidejű geo-habarcs
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GEOLITE® FLUIDO

GEOLITE® TIXO

Nagy felületek
Gépi bedolgozás
Meleg időjárás

Kis felületek
Kézi bedolgozás
Hideg időjárás

20
perc

40
perc

10
perc

R4
WET WAY 

TESTED

CC

EN 1504-3

R4
DRY WAY 
TESTED

PCC

EN 1504-3

GEOLITE®: AZ ELSŐ R4 OSZTÁLYÚ, SZEMÉLYRE SZABHATÓ KÖTÉSIDŐKKEL RENDELKEZŐ GEOHABARCS TERMÉKCSALÁD 

A Kerakoll kutatói kifejlesztették az innovatív GeoLite® termékcsaládot két verzióban: tixotróp, három kötési idővel (80, 40 és 10 perc), egymás között keverhető, valamint folyékony, két 
kötési idővel (60 és 20 perc). A GeoLite® alkalmas minden építkezési igényhez a munka típusától és az időjárási körülményektől függően, ugyanis be lehet állítani nála a kötési időt a kívánt 
bedolgozhatóság elérésére, miközben változatlanul hagyjuk a termék műszaki tulajdonságait (R4 ellenállási osztály).
A GeoLite® ennek a rendkívüli tulajdonságának köszönhetően biztosítja a legjobb műszaki teljesítményt és személyre szabottan sikeresen meg lehet vele oldani minden 
igényt az építkezésen.

kötés kezdete (perc)
kötés vége (perc)

80
perc

60
perc



A GEOLITE® MICROSILICATO KRISTÁLYOSODÁSSAL REGENERÁLJA A BETONSZERKEZETET 

A beton tömör anyag, amely szabad szemmel láthatatlan pórusokat és mikropórusokat tartalmaz. 
A GeoLite® MicroSilicato forradalmi geofesték, amely szilikátos jellegű geoaktív mikrorészecskéket tartalmaz: ezek képesek 
behatolni a pórusokba, és a beton cementes alapstruktúrájának intersztíciós kristályosodása révén összeforrasztják a pórusokat, és 
eltömítik az agresszív környezeti vegyi anyagok útját.
A GeoLite® MicroSilicato megvédi a betont a kartonátosodástól és a csapadékvíz felszívódásától, a természetes lélegzőképességének 
köszönhetően biztosítja a folyamatos lélegzést, a lélegző mikropórusokat védi, de szabadon is hagyja.
A GeoLite® MicroSilicato termékkel helyreállított beton így fiatal, tökéletes állapotú marad.

GEOLITE® FESTÉKEK

GeoLite®: innovatív, biztonságos és öko-kompatibilis technológia

1
2

3
1 - Az elöregedett beton felületén szabad szemmel nem látható mikrorepedések, 

hajszálrepedések vannak jelen.
2 - A geo-aktív mikrorészecskék behatolnak a beton belsejébe, és kikristályosodnak.
3 - A geo-aktív mikrorészecskék beforrasztják és regenerálják a beton felületét.

* Information sur le niveau d’émission de substances volatiles 
dans l’air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, 
sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à 
C (fortes émissions).

GEOLITE®: A VILÁG LEGBIZTONSÁGOSABB GEOHABARCSA

A GeoLite® forradalmi jelentőségű abban is, hogy mennyire ügyel a környezetre és az emberi egészségre. A Kerakoll GreenLab kutatói által végzett tesztek 
megerősítik, hogy az illékony szerves vegyületek (VOC) kibocsátása gyakorlatilag nulla az építési területen az előkészítési szakasz pillanatától fogva egészen 
a helyreállítási munkák kivitelezése utáni napokig. A GeoLite® a dolgozók egészségvédelmében a legmagasabb szinten helyezkedik el, amint azt a GEV által 
kiadott EC 1–R Plus tanúsítvány is igazolja, miszerint a GeoLite® a világ legbiztonságosabb építőipari termékei között található.

A GeoLite® továbbá A+ osztályú a francia Környezetvédelmi, Fenntartható Fejlődési, Szállítási és Lakásügyi Miniszter 2011-321. rendelete értelmében, 
amely a szerves illékony vegyületek (VOC) kibocsátását méri.

ALACSONY CO2 KIBOCSÁTÁS
Csökkenti a szennyezést, ugyanis az előállítása során kis mennyiségű 
üvegházhatású gázt bocsát ki (181 g/kg CO2).

IAQ VOC
A GeoLite® az első helyreállító habarcs, amely minimális illékony szerves 
vegyületet (VOC) bocsát ki, így jobb levegőminőséget biztosít.

A RÉGIÓBAN TALÁLHATÓ ÁSVÁNYOK
Súlyának 67%-át a régióban található ásványok alkotják, amelyből 36% 
újrahasznosított alapanyagokból készült.

INERT HULLADÉKKÉNT ÚJRAHASZNOSÍTHATÓ
A GeoLite® a kikeményedést követően inert hulladékként 
újrahasznosítható, mivel nem megy végbe rajta semmilyen fizikai, vegyi 
vagy biológiai átalakulás.

AZ SGS TANÚSÍTÓ INTÉZET ÁLTAL IGAZOLT MÉRÉSI RENDSZER

GREENBUILDING RATING® A GEOLITE® MAGMA ESETÉBEN
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SGS TANÚSÍTVÁNY
A svájci SGS Tanúsító Intézet igazolja a 
környezetvédelmi fenntarthatóság mérési 
módszerét, GreenBuilding Rating® Kerakoll.



Réteges rendszer, technológiailag meghaladott termékek - 
4 termék, 4 felviteli szakasz, 6 munkanap

A 80-as években megalkotott régi módosított polimeres cementes habarcsok összetett, nehezen alkalmazható, költséges rendszereket alkotnak, amelyek érzékenyebbek 
az építési terület időjárási körülményeire, és ezek korlátozhatják a teljesítményt és a tartósságot. Ez arra készteti a gyártókat, 

hogy még ma is különböző anyagok egymást követő, réteges helyreállítási beavatkozását írják elő, ami az építkezésnél hibák 
vagy a rendszer csak részleges alkalmazásának forrása lehet, így ronthatják a hatékonyságát.

A GeoLite® az építkezésen

PASSZIVÁLÓ HABARCS
Kétkomponensű korróziógátló cementes 
habarcs felvitele a betonacélok védelmére

NAGYSZEMCSÉS HABARCS
Módosított polimerű, ellenőrzött 
zsugorodású, szálerősített habarcs a 
beton helyreállátásához

FINOMHABARCS
Kétkomponensű cementalapú 
habarcs felvitele a beton simításához

ELASZTOMERES FESTÉK
Repedésgátló elasztomer védőfesték 
felvitele

1 2 3 4
1. nap 6. nap2. nap 3. nap



GEOLITE®
Egy geo-habarcs, amely egyetlen alkalmazással:
- passziválja a betonacélokat
- helyreállítja és kijavítja a betont
- kiegyenlíti és szabályozza a felületet
- véd a környezeti támadástól

GEOLITE® MicroSilicato
Egy geo-festék, amely:
- dekorál és kristályosodással véd
-  a teljes helyreállítás monolit folyamatosságát 

biztosítja
- folyamatos lélegzést biztosít

GeoLite®: a beton öko-kompatibilis monolit helyreállítása, 
2 ásványi termék, csak 2 felviteli szakasz, csak 5 munkaóra

5 óra
1 2

A GeoLite® forradalmi, öko-kompatibilis geohabarcs, amely biztosítja az idő múlására érzéketlen monolit helyreállításokat.
A GeoLite® egyedülálló, az építkezési munkálatok megkönnyítésére lett kifejlesztve: egykomponensű, csak vízzel keverhető; rendkívüli bedolgozhatósági 

tulajdonságokkal rendelkezik, mivel a segítségével személyre szabhatók a kötésidők az időjárási és építkezési körülményektől függően; rendkívüli 
egyszerűséget, biztonságot és helyreállítási gyorsaságot biztosít a betonszerkezeteknél.
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GeoLite®
 - Kategória: Szervetlen, ásványi alapú
 - Osztály:  Ásványi alapú geo-habarcsok a beton monolit helyreállításához és szerkezeti 

megerősítéséhez 
 - Rating: Eco 3

GREENBUILDING RATING®

• GEO-KÖTŐANYAG. A geo-polimerizációs kikristályosodású innovatív Kerakoll 
geo-kötőanyag kizárólagos felhasználása forradalmasítja a betonszerkezet-
helyreállító habarcsokat, korábban soha el nem ért biztonsági szintet és egyedülálló 
öko-kompatibilitást biztosítva.

• MONOLIT. Az első geo-habarcs, amely lehetővé teszi, hogy olyan monolit 
anyagot hozzunk létre, amely képes több egymásra rakott réteg alkalmazásának 
szükségessége nélkül átfogni, védeni és megerősíteni vasbeton szerkezeteket. Az 
egyetlen, mely egy rétegben alkalmazva tanúsítvánnyal rendelkezik passziválásra, 
helyreállításra, kiegyenlítésre, szabályozásra és védelemre.

• KIKRISTÁLYOSODÁS. A természetesen stabil GeoLite® monolit helyreállítások a 
betonszerkezethez kristályosodnak, ez által olyan élettartamot biztosítanak, mint 
az ásványi kőzetek.

• GYORS. Az első geo-habarcs, mely csak egyetlen napot igényel egy teljes 
helyreállítás kivitelezéséhez, a hagyományos, több rétegben felviendő helyreállító 
habarcsok ciklusai által igényelt hat nappal szemben.

• SZABÁLYOZHATÓ. Az első egymással elegyíthető, eltérő kötésidejű (> 80 – 40 – 10 
perc) geo-habarcs termékcsalád, hogy az építési terület feltételeinek függvényében 
tudja kialakítani a kötésidőt.

A TERMÉK ELŐNYEI

Tixotróp geohabarcs

Ásványi, öko-kompatibilis, tanúsított, kristályreakciójú geo-kötőanyag alapú geo-habarcs kopott betonszerkezetek passziválására, helyreállítására, simítására és monolit védelmére. 
Ideális a GreenBuildingnél. Igen alacsony petrolkémiai polimer tartalmú, szerves rost mentes. Tixotropikus, normál kötésű.

A GeoLite® egy tixotropikus geo-habarcs vasbeton szerkezeti elemek, mint gerendák, oszlopok, födémek, balkon homlokzatok, rámpák, látható betonfelületek, dekorációs elemek, ereszek és infrastruktúrák, mint hidak, völgyhidak, 
alagutak és vízcsatornák passziválására, helyreállítására, simítására és monolit védelmére. Alkalmas szervetlen-ásványi alapszerkezetként a GeoSteel termékcsalád kompozit megerősítő rendszereiben.

GeoLite®

Kód Csomagolás
02892 25 kg
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• Kiadósság ≈ 17 kg/m2 a rétegvastagság minden cm-ére • Raklap 1500 kg • Minőségét megőrzi ≈ 12 hónapig az eredeti csomagolásban száraz helyen tárolva

*  ÉMISSION DANS L’AIR INTÉRIEUR Information sur le niveau d’émission de substances volatiles dans l’air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

NORMÁL 

KÖTÉSŰ

EN 1504-2(C)

CO

NTRIBUTES TO

P O I N T SEN 1504-3 EN 1504-7

R4
WET WAY 

TESTED

CC

EN 1504-3

R4
DRY WAY 
TESTED

PCC

EN 1504-3

MC
2.2

METHOD
EN 1504-2

CR
3.1 - 3.3

METHOD
EN 1504-3

SS
4.4

METHOD
EN 1504-3

PR
5.1

METHOD
EN 1504-2

RP
7.1 - 7.2

METHOD
EN 1504-3

IR
8.2

METHOD
EN 1504-2

CA
11.2

METHOD
EN 1504-7

PASSES
CARBONATION
RESISTANCE

EN 1504-3 ISO/TS 14067 COMPLIANT

Carbon Footprin
t

eq

kg CO2 eq/m2

17,64

 - Geo-kötőanyag alapú
 - Betonszerkezetek öko-kompatibilis 
helyreállítása

 - Igen alacsony petrolkémiai polimer 
tartalmú

 - Szerves rost mentes
 - Alacsony CO₂ kibocsátású

 - Igen alacsony illékony szerves vegyület 
kibocsátású

 - Ásványi alapú inert hulladékként 
újrahasznosítható, így nem merülnek fel 
megsemmisítési költségek és környezeti 
terhelés

KÖRNYEZETVÉDELMI MEGJEGYZÉS

BELSŐ LEVEGŐ MINŐSÉGE (IAQ) VOC - ILLÉKONY SZERVES VEGYÜLET KIBOCSÁTÁS
Megfelelőség EC 1-R plus GEV-Emicode Tanús. GEV 3539/11.01.02
HIGH-TECH
Alkalmazási hőmérséklet +5 °C és +40 °C között

Minimális vastagság 2 mm

Maximális vastagság rétegenként 40 mm

Az EN 1504-7 szabvány szerinti teljesítmény

Korrózióvédelem nincs korrózió EN 15183

Húzószilárdság > 80%-a a csupasz rúd értékének EN 15184

Az EN 1504-3 szabvány R4 osztálya szerinti teljesítmény CC és PCC körülmény esetén

Nyomószilárdság > 15 MPa (24 óra után) / > 50 MPa (28 óra után) EN 12190

Hajlítási húzószilárdság > 5 MPa (24 óra után) / > 9 MPa (28 óra után) EN 196/1

Tapadási kötés 28 nap elteltével > 2 MPa EN 1542

Karbonátállóság a specifikáció teljesül EN 13295

Nyomási rugalmassági modul 28 nap elteltével 22 GPa a CC-ben - 20 GPa a PCC-ben EN 13412

Olvasztó sós fagyasztó-olvasztó ciklusok > 2 MPa EN 13687-1

Kapilláris nedvszívás < 0,5 kg·m-2·h-0,5 EN 13057

Klorid ion tartalom < 0,05% EN 1015-17

Az EN 1504-2 (C) szabvány szerinti teljesítmény

Páraáteresztés I osztály: SD < 5 m EN ISO 7783-2

Kapilláris nedvszívás és víz általi átjárhatóság w < 0,1 kg·m-2·h-0,5 EN 1062-3

Tapadóerő > 2 MPa EN 1542

Lineáris zsugorodás < 0,3% EN 12617-1

TELJESÍTMÉNY

AZ SGS TANÚSÍTÓ INTÉZET ÁLTAL IGAZOLT MÉRÉSI RENDSZER



• GEO-KÖTŐANYAG. A geo-polimerizációs 
kikristályosodású innovatív Kerakoll geo-kötőanyag 
kizárólagos felhasználása forradalmasítja a 
betonszerkezet-helyreállító habarcsokat, korábban 
soha el nem ért biztonsági szintet és egyedülálló öko-
kompatibilitást biztosítva.

• MONOLIT. Az első geo-habarcs, amely lehetővé teszi, 
hogy olyan monolit anyagot hozzunk létre, amely 
képes több egymásra rakott réteg alkalmazásának 
szükségessége nélkül átfogni, védeni és megerősíteni 
vasbeton szerkezeteket. Az egyetlen, mely egy 
rétegben alkalmazva tanúsítvánnyal rendelkezik 
passziválásra, helyreállításra, kiegyenlítésre, 
szabályozásra és védelemre.

• KIKRISTÁLYOSODÁS. A természetesen stabil 
GeoLite® monolit helyreállítások a betonszerkezethez 
kristályosodnak, ez által olyan élettartamot 
biztosítanak, mint az ásványi kőzetek.

• GYORS. Az első geo-habarcs, mely csak egyetlen 
napot igényel egy teljes helyreállítás kivitelezéséhez, 
a hagyományos, több rétegben felviendő helyreállító 
habarcsok ciklusai által igényelt hat nappal szemben.

• SZABÁLYOZHATÓAz első egymással elegyíthető, 
eltérő kötésidejű (> 80 – 40 – 10 perc) geo-habarcs 
termékcsalád, hogy az építési terület feltételeinek 
függvényében tudja kialakítani a kötésidőt.

A TERMÉK ELŐNYEI

GeoLite® 10
 - Kategória: Szervetlen, ásványi alapú
 - Osztály:  Ásványi alapú geo-habarcsok a beton monolit helyreállításához és szerkezeti 

megerősítéséhez 
 - Rating: Eco 4

GREENBUILDING RATING®

 - Geo-kötőanyag alapú
 - Betonszerkezetek öko-kompatibilis 
helyreállítása

 - Igen alacsony petrolkémiai polimer tartalmú 
 - Szerves rost mentes
 - A régióban található ásványokból készül, így 
a szállítás alacsony üvegházhatású gázki-
bocsátással és alacsony CO2 kibocsátással jár

 - Igen alacsony illékony szerves vegyület 
kibocsátású

 - Ásványi alapú inert hulladékként újraha-
sznosítható, így nem merülnek fel megsem-
misítési költségek és környezeti terhelés

KÖRNYEZETVÉDELMI MEGJEGYZÉS

GeoLite® 40
 - Kategória: Szervetlen, ásványi alapú
 - Osztály:  Ásványi alapú geo-habarcsok a beton monolit helyreállításához és szerkezeti 

megerősítéséhez 
 - Rating: Eco 4

GREENBUILDING RATING®

GeoLite® 40

• Kiadósság ≈ 17 kg/m2 a rétegvastagság minden cm-ére • Raklap 1500 kg (25 kg-os zsák) – 480 kg (4x5 kg)
• Minőségét megőrzi ≈ 12 hónapig az eredeti csomagolásban száraz helyen tárolva
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Ásványi, öko-kompatibilis, tanúsított, kristályreakciójú geo-kötőanyag alapú 
geo-habarcs kopott betonszerkezetek passziválására, helyreállítására, simítására 
és monolit védelmére. Ideális a GreenBuildingnél. Igen alacsony petrolkémiai 
polimer tartalmú, szerves rost mentes. Tixotropikus, fél gyors kötésű 40 perc.

A GeoLite® 40 egy tixotropikus geo-habarcs vasbeton szerkezeti elemek, mint gerendák, oszlopok, 
födémek, balkon homlokzatok, rámpák, látható betonfelületek, dekorációs elemek, ereszek 
passziválására, helyreállítására, simítására és védelmére. Különösen alkalmas kosaras beavatkozásoknál, 
ahol alacsony hőmérsékleten is gyors felhasználási időre van szükség. Alkalmas szervetlen-ásványi 
alapszerkezetként a GeoSteel termékcsalád kompozit megerősítő rendszereiben. 4 óra elteltével 
festhető.

*  ÉMISSION DANS L’AIR INTÉRIEUR Information sur le niveau d’émission de substances volatiles dans l’air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) 
à C (fortes émissions).

Kód Csomagolás
02900 25 kg
06243 4x5 kg

Ásványi, öko-kompatibilis, tanúsított, kristályreakciójú geo-kötőanyag alapú 
geo-habarcs kopott betonszerkezetek passziválására, helyreállítására, simítására 
és monolit védelmére. Ideális a GreenBuildingnél. Igen alacsony petrolkémiai 
polimer tartalmú, szerves rost mentes. Tixotropikus, gyors kötésű 10 perc.

A GeoLite® 10 egy tixotropikus geo-habarcs vasbeton szerkezeti elemek, mint gerendák, oszlopok, 
födémek, balkon homlokzatok, rámpák, látható betonfelületek, dekorációs elemek, ereszek 
passziválására, helyreállítására, simítására és védelmére. Különösen alkalmas kosaras beavatkozásoknál, 
ahol alacsony hőmérsékleten is gyors felhasználási időre van szükség. Alkalmas szervetlen-ásványi 
alapszerkezetként a GeoSteel termékcsalád kompozit megerősítő rendszereiben. 4 óra elteltével 
festhető.

GeoLite® 10

• Kiadósság ≈ 17,5 kg/m2 a rétegvastagság minden cm-ére • Raklap 1500 kg (25 kg-os zsák) – 480 kg (4x5 kg)
• Minőségét megőrzi ≈ 6 hónapig az eredeti csomagolásban száraz helyen tárolva
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*  ÉMISSION DANS L’AIR INTÉRIEUR Information sur le niveau d’émission de substances volatiles dans l’air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) 
à C (fortes émissions).

Kód Csomagolás
05813 25 kg
06241 4x5 kg

GYORS 
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 - Geo-kötőanyag alapú
 - Betonszerkezetek öko-kompatibilis 
helyreállítása

 - Igen alacsony petrolkémiai polimer tartalmú 
 - Szerves rost mentes
 - A régióban található ásványokból készül, 
így a szállítás alacsony üvegházhatású 
gázkibocsátással és alacsony CO2 

kibocsátással jár
 - Igen alacsony illékony szerves vegyület 
kibocsátású

 - Ásványi alapú inert hulladékként 
újrahasznosítható, így nem merülnek fel 
megsemmisítési költségek és környezeti 
terhelés

KÖRNYEZETVÉDELMI MEGJEGYZÉS

• GEO-KÖTŐANYAG. A geo-polimerizációs 
kikristályosodású innovatív Kerakoll geo-kötőanyag 
kizárólagos felhasználása forradalmasítja a 
betonszerkezet-helyreállító habarcsokat, korábban 
soha el nem ért biztonsági szintet és egyedülálló öko-
kompatibilitást biztosítva.

• MONOLIT. Az első geo-habarcs, amely lehetővé teszi, 
hogy olyan monolit anyagot hozzunk létre, amely 
képes több egymásra rakott réteg alkalmazásának 
szükségessége nélkül átfogni, védeni és megerősíteni 
vasbeton szerkezeteket. Az egyetlen, mely egy 
rétegben alkalmazva tanúsítvánnyal rendelkezik 
passziválásra, helyreállításra, kiegyenlítésre, 
szabályozásra és védelemre.

• KIKRISTÁLYOSODÁS. A természetesen stabil 
GeoLite® monolit helyreállítások a betonszerkezethez 
kristályosodnak, ez által olyan élettartamot 
biztosítanak, mint az ásványi kőzetek.

• GYORS. Az első geo-habarcs, mely csak egyetlen 
napot igényel egy teljes helyreállítás kivitelezéséhez, 
a hagyományos, több rétegben felviendő helyreállító 
habarcsok ciklusai által igényelt hat nappal szemben.

• SZABÁLYOZHATÓ. Az első egymással elegyíthető, 
eltérő kötésidejű (> 80 – 40 – 10 perc) geo-habarcs 
termékcsalád, hogy az építési terület feltételeinek 
függvényében tudja kialakítani a kötésidőt.

A TERMÉK ELŐNYEI

AZ SGS TANÚSÍTÓ INTÉZET ÁLTAL IGAZOLT MÉRÉSI RENDSZER AZ SGS TANÚSÍTÓ INTÉZET ÁLTAL IGAZOLT MÉRÉSI RENDSZER



GeoLite® Asfalto
 - Kategória: Szervetlen, ásványi alapú
 - Osztály:  Ásványi alapú geo-habarcsok a beton monolit helyreállításához és szerkezeti 

megerősítéséhez 
 - Rating: Eco 4

GREENBUILDING RATING®

• GEO-KÖTŐANYAG. A geo-polimerizációs kikristályosodású innovatív 
Kerakoll geo-kötőanyag kizárólagos felhasználása forradalmasítja a 
betonszerkezet-helyreállító habarcsokat, korábban soha el nem ért 
biztonsági szintet és egyedülálló öko-kompatibilitást biztosítva.

• MONOLIT. Az első geo-habarcs, amely vasbeton szerkezeteket képes 
konszolidálni és monolit anyag létrehozását teszi lehetővé.

• KIKRISTÁLYOSODÁS. A természetesen stabil GeoLite® monolit 
helyreállítások a betonszerkezethez kristályosodnak, ez által olyan 
élettartamot biztosítanak, mint az ásványi kőzetek.

• GYORS. Az első Geo-habarcs, mely már a felhordást követően 2 óra után 
gépjárművel terhelhető. Alkalmas közúti beavatkozásokra és köztéri és 
utcabútorokhoz.

A TERMÉK ELŐNYEI

*  ÉMISSION DANS L’AIR INTÉRIEUR Information sur le niveau d’émission de substances volatiles dans l’air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

 - Geo-kötőanyag alapú
 - Betonszerkezetek öko-kompatibilis 
helyreállítása

 - Igen alacsony petrolkémiai polimer 
tartalmú

 - Szerves rost mentes
 - A régióban található ásványokból készül, 
így a szállítás alacsony üvegházhatású 

gázkibocsátással és alacsony CO2 
kibocsátással jár

 - Igen alacsony illékony szerves vegyület 
kibocsátású

 - Ásványi alapú inert hulladékként 
újrahasznosítható, így nem merülnek fel 
megsemmisítési költségek és környezeti 
terhelés

KÖRNYEZETVÉDELMI MEGJEGYZÉS

BELSŐ LEVEGŐ MINŐSÉGE (IAQ) VOC - ILLÉKONY SZERVES VEGYÜLET KIBOCSÁTÁS
Megfelelőség EC 1-R plus GEV-Emicode Tanús. GEV 4439/11.01.02
HIGH-TECH
Alkalmazási hőmérséklet +5 °C és +40 °C között

Az EN 1504-3 szabvány R4 osztálya szerinti teljesítmény CC és PCC körülmény esetén

Nyomószilárdság:

- +5 °C-on  > 12 MPa (2 óra után) / > 15 MPa (4 óra után) / > 30 MPa (24 óra után) 
  > 40 MPa (7 nap után) / > 50 MPa (28 nap után) EN 12190

- +21 °C-on  > 15 MPa (2 óra után) / > 18 MPa (4 óra után) / > 35 MPa (24 óra után) 
  > 45 MPa (7 nap után) / > 55 MPa (28 nap után) EN 12190

Hajlítási húzószilárdság:

- +5 °C-on  > 2 MPa (2 óra után) / > 3 MPa (4 óra után) / > 5 MPa (24 óra után) 
  > 6 MPa (7 nap után) / > 8 MPa (28 nap után) EN 196/1

- +21 °C-on  > 3 MPa (2 óra után) / > 4 MPa (4 óra után) / > 7 MPa (24 óra után) 
  > 8 MPa (7 nap után) / > 10 MPa (28 nap után) EN 196/1

Tapadási kötés 28 nap elteltével > 2 MPa EN 1542

Karbonátállóság a specifikáció teljesül EN 13295

Nyomási rugalmassági modul 28 nap elteltével 27 Gpa a CC-ben - 20 GPa a PCC-ben EN 13412

Olvasztó sós fagyasztó-olvasztó ciklusok > 2 MPa EN 13687-1

Kapilláris nedvszívás < 0,5 kg·m-2·h-0,5 EN 13057

Klorid ion tartalom < 0,05% EN 1015-17

Az EN 1504-6 szabvány szerinti teljesítmény

Acélrúd visszahúzási ellenállása < 0,6 mm (terhelés 75 kN) EN 1881

TELJESÍTMÉNY

Ásványi, öko-kompatibilis, tanúsított, kristályreakciójú geo-kötőanyag alapú geo-habarcs, fekete színű, utcai alkalmazásokhoz. Ideális a GreenBuildingnél. Igen alacsony petrolkémiai polimer 
tartalmú, szerves rost mentes. Tixotropikus, gyors kötésidejű 20 perc. 

A GeoLite® Asfalto ideális geo-habarcs azoknál az alkalmazásoknál, ahol gyors üzembe helyezésre van szükség, például az ipari és repülőtéri útburkolatok, járdák helyreállításánál, valamint csatornafedelek, aknák, kerítések, jelzőtáblák, 
védőkorlátok rögzítésére.

GeoLite® Asfalto

• Kiadósság ≈ 19 kg/m2 a rétegvastagság minden cm-ére • Raklap 1500 kg • Minőségét megőrzi ≈ 6 hónapig az eredeti csomagolásban száraz helyen tárolva
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EN 1504-3

PASSES
CARBONATION
RESISTANCE

EN 1504-3

CO

NTRIBUTES TO

P O I N T S

 4

®

Regional Mineral ≥

 6
0 

%

Regional Mineral ≥

 3
0 

%

Recycled

≤ 250 g/ kg

IAQ
VOCIndoor Air Qualit

y

Lo
w Emission

Recyclable

Ásványi anyag 
tartalom

63%

CO2/kg 
kibocsátás

174 g

Nagyon alacsony 
VOC kibocsátás 

Inert hulladékként 
újrahasznosítható

Kód Csomagolás
06884 25 kg

GYORS 
KÖTÉS

AZ SGS TANÚSÍTÓ INTÉZET ÁLTAL IGAZOLT MÉRÉSI RENDSZER



GeoLite® Magma 20
 - Kategória: Szervetlen, ásványi alapú
 - Osztály:  Ásványi alapú geo-habarcsok a beton monolit helyreállításához és szerkezeti 

megerősítéséhez 
 - Rating: Eco 4

GREENBUILDING RATING®

• GEO-KÖTŐANYAG. A geo-polimerizációs 
kikristályosodású innovatív Kerakoll geo-kötőanyag 
kizárólagos felhasználása forradalmasítja a 
betonszerkezet-helyreállító habarcsokat, korábban 
soha el nem ért biztonsági szintet és egyedülálló 
öko-kompatibilitást biztosítva.

• MONOLIT. Az első geo-habarcs, amely lehetővé 
teszi, hogy olyan monolit anyagot hozzunk létre, 
amely képes átfogni, helyreállítani és konszolidálni 
vasbeton szerkezeteket. Az egyetlen, mely egy 
rétegben alkalmazva tanúsítvánnyal rendelkezik 
passziválásra, helyreállításra és konszolidálásra.

• KIKRISTÁLYOSODÁS. A természetesen 
stabil GeoLite® monolit helyreállítások a 
betonszerkezethez kristályosodnak, ez által olyan 
élettartamot biztosítanak, mint az ásványi kőzetek.

• GYORS. Az első geo-habarcs, amely biztosítja a 
zsaluzat eltávolítását egy nap után, mivel megfelelő 
mechanikai ellenálló képességet ért el.

• SZABÁLYOZHATÓ. Az első egymással elegyíthető, 
eltérő kötésidejű (> 60 – 20 perc) geo-habarcs 
termékcsalád, hogy az építési terület feltételeinek 
függvényében tudja kialakítani a kötésidőt.

A TERMÉK ELŐNYEI

GeoLite® Magma
 - Kategória: Szervetlen, ásványi alapú
 - Osztály:  Ásványi alapú geo-habarcsok a beton monolit helyreállításához és szerkezeti 

megerősítéséhez 
 - Rating: Eco 5

GREENBUILDING RATING®

 - Geo-kötőanyag alapú
 - Betonszerkezetek öko-kompatibilis 
helyreállítása

 - Igen alacsony petrolkémiai polimer tartalmú
 - Szerves rost mentes
 - A régióban található ásványokból készül, 
így a szállítás alacsony üvegházhatású 
gázkibocsátással és alacsony CO2 

kibocsátással jár
 - Igen alacsony illékony szerves vegyület 
kibocsátású

 - Ásványi alapú inert hulladékként 
újrahasznosítható, így nem merülnek fel 
megsemmisítési költségek és környezeti 
terhelés

KÖRNYEZETVÉDELMI MEGJEGYZÉS

Folyékony geo-habarcs

Ásványi, öko-kompatibilis, tanúsított, kristályreakciós geo-kötőanyag alapú geo-
habarcs erodálódott betonszerkezetek passziválására, helyreállítására és monolit 
konszolidálására. Ideális a GreenBuildingnél. Igen alacsony petrolkémiai polimer 
tartalmú, szerves rost mentes. Önthető, normál kötésű.

A GeoLite® Magma önthető habarcs vasbeton szerkezeti elemek, mint gerendák, oszlopok, födémek, 
padlózatok, járdák és infrastruktúrák, például hidak, völgyhidak térfogatnövelő hatású passziválására, 
helyreállítására és konszolidálására, valamint fémelemek rögzítésére.

GeoLite® Magma

• Kiadósság ≈ 19 kg/m2 a rétegvastagság minden cm-ére • Raklap 1500 kg • Minőségét megőrzi ≈ 12 hónapig az eredeti csomagolásban száraz helyen tárolva

 5

®

Regional Mineral ≥

 6
0 

%

Regional Mineral ≥

 3
0 

%

Recycled

≤ 250 g/ kg

IAQ
VOCIndoor Air Qualit

y

Lo
w Emission

Recyclable

Ásványi anyag 
tartalom

67%

Újrahasznosított 
ásványi anyag 

tartalom
36%

CO2/kg 
kibocsátás

181 g

Nagyon alacsony 
VOC kibocsátás 

Inert hulladékként 
újrahasznosítható

NORMÁL 

KÖTÉSŰ

Kód Csomagolás
05817 25 kg

Ásványi, öko-kompatibilis, tanúsított, kristályreakciós geo-kötőanyag alapú geo-
habarcs erodálódott betonszerkezetek passziválására, helyreállítására és monolit 
konszolidálására. Ideális a GreenBuildingnél. Igen alacsony petrolkémiai polimer 
tartalmú, szerves rost mentes. Önthető, gyors kötésű (20 perc).
 
A GeoLite® Magma 20 önthető geo-habarcs vasbeton szerkezetek és infrastruktúrák passziválására, 
helyreállítására és konszolidálására, ahol alacsony hőmérsékleten is gyors felhasználási időre van 
szükség, mint ipari és repülőtéri padlózatok, autópálya illesztések, járdák és térfogatnövelő hatással 
csatornafedelek, aknák, kerítések, jelzőtáblák, védőkorlátok rögzítésére.

GeoLite® Magma 20

• Kiadósság ≈ 19,5 kg/m2 a rétegvastagság minden cm-ére • Raklap 1500 kg • Minőségét megőrzi ≈ 6 hónapig az eredeti csomagolásban száraz helyen tárolva
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GYORS 
KÖTÉS

Kód Csomagolás
05818 25 kg
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• GEO-KÖTŐANYAG. A geo-polimerizációs 
kikristályosodású innovatív Kerakoll geo-kötőanyag 
kizárólagos felhasználása forradalmasítja a 
betonszerkezet-helyreállító habarcsokat, korábban 
soha el nem ért biztonsági szintet és egyedülálló 
öko-kompatibilitást biztosítva.

• MONOLIT. Az első geo-habarcs, amely lehetővé 
teszi, hogy olyan monolit anyagot hozzunk létre, 
amely képes átfogni, helyreállítani és konszolidálni 
vasbeton szerkezeteket. Az egyetlen, mely egy 
rétegben alkalmazva tanúsítvánnyal rendelkezik 
passziválásra, helyreállításra és konszolidálásra.

• KIKRISTÁLYOSODÁS. A természetesen 
stabil GeoLite® monolit helyreállítások a 
betonszerkezethez kristályosodnak, ez által olyan 
élettartamot biztosítanak, mint az ásványi kőzetek.

• GYORS. Az első Geo-habarcs, mely már a felhordást 
követően 2 óra után gépjárművel terhelhető. 

• SZABÁLYOZHATÓ. Az első egymással elegyíthető, 
eltérő kötésidejű (> 60 – 20 perc) geo-habarcs 
termékcsalád, hogy az építési terület feltételeinek 
függvényében tudja kialakítani a kötésidőt.

A TERMÉK ELŐNYEI

 - Geo-kötőanyag alapú
 - Betonszerkezetek öko-kompatibilis 
helyreállítása

 - Igen alacsony petrolkémiai polimer tartalmú
 - Szerves rost mentes
 - A régióban található ásványokból készül, 
így a szállítás alacsony üvegházhatású 
gázkibocsátással és alacsony CO2 

kibocsátással jár
 - Igen alacsony illékony szerves vegyület 
kibocsátású

 - Ásványi alapú inert hulladékként 
újrahasznosítható, így nem merülnek fel 
megsemmisítési költségek és környezeti 
terhelés

KÖRNYEZETVÉDELMI MEGJEGYZÉS

*  ÉMISSION DANS L’AIR INTÉRIEUR Information sur le niveau d’émission de substances volatiles dans l’air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) 
à C (fortes émissions).

*  ÉMISSION DANS L’AIR INTÉRIEUR Information sur le niveau d’émission de substances volatiles dans l’air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) 
à C (fortes émissions).

AZ SGS TANÚSÍTÓ INTÉZET ÁLTAL IGAZOLT MÉRÉSI RENDSZER AZ SGS TANÚSÍTÓ INTÉZET ÁLTAL IGAZOLT MÉRÉSI RENDSZER



Geo-festék

Geo-aktív szilikát mikrorészecske alapú ásványi, tanúsított, öko-kompatibilis 
geo-festék betonfelületek kristályosodással történő regenerálására és 
védelmére. Ideális a GreenBuildingnél.

A GeoLite® MicroSilicato egy enyhén vibráló matt hatású kitöltő geo-festék új vagy helyreállított 
betonszerkezetek karbonátosodás elleni, a környezeti hatásoknak, algáknak, penészgombáknak 
ellenálló, hengerrel és ecsettel felhordható, vasbeton szerkezetek, mint gerendák, oszlopok, balkon 
homlokzatok, látható betonszerkezetek, dekorációs elemek, ereszek és infrastruktúrák, mint hidak, 
völgyhidak és alagutak monolit védelmére.

GeoLite® MicroSilicato

• Két réteg kiadóssága finom szemcséjű vakolat alapon ≈ 0,35 ℓ/m2 • Raklap 462 ℓ (14 ℓ-es vödrök) – 320 ℓ (4 ℓ-es vödrök) 
• Minőségét megőrzi ≈ 12 hónapig az eredeti csomagolásban, a fagy árt az anyagnak, kerülje a közvetlen napfényt és hőforrásokat

*  ÉMISSION DANS L’AIR INTÉRIEUR Information sur le niveau d’émission de substances volatiles dans l’air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) 
à C (fortes émissions).

TETSZŐLEGES SZÍN 

VÁLASZTHATÓ

Tanúsított, vizes alapú, öko-kompatibilis aljzat előkészítő ásványi alapú 
nedvszívó felületekhez. Ideális a GreenBuildingnél. Igen alacsony illékony 
szerves vegyület kibocsátású, csökkentett oldószer tartalmú, egykomponensű 
termék. Környezetbarát és óvja a felhasználók egészségét.

A GeoLite® Base különösen alkalmas aljzatok előkészítésénél födémek, padlózatok és 
betonszerkezetek monolit feltöltéséhez. Szabályozza az alapfelület vízfelvételét, lehetővé teszi a 
geo-habarcs alsó réteghez történő helyes és természetes kristályosodását és monolit tapadását.

GeoLite® Base

• Kiadósság ≈ 0,2 – 0,5 kg/m2 • Raklap 450 kg 
• Minőségét megőrzi ≈ 12 hónapig az eredeti csomagolásban, a fagy árt az anyagnak, kerülje a közvetlen napfényt és hőforrásokat

CO

NTRIBUTES TO

P O I N T S

Kód Csomagolás
13117 5 kg

Aljzat-előkészítő

*  a színsávokat lásd a szemközti oldalon

Kód Csomagolás
05816 Fehér 14 ℓ

Színes AA 14 ℓ *
Színes A 14 ℓ *
Színes B 14 ℓ *

06660 Fehér 4 ℓ
Színes AA 4 ℓ *
Színes A 4 ℓ *
Színes B 4 ℓ *
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  KÜLTÉRI SZÍNSKÁLA

GeoLite® Base
 - Kategória: Szerves folyékony termékek
 - Osztály:  Ásványi alapú geo-habarcsok a beton monolit helyreállításához és szerkezeti 

megerősítéséhez 
 - Rating: Eco 5

GREENBUILDING RATING®

• Természetes módon kristályosodik az alsó rétegben, 
ezzel szabályozza a vízfelvételt, és lehetővé teszi a 
geo-habarcs helyes kristályosodását

• Kül- és beltérben

• Felhasználásra kész termék

• Barna színű, könnyen azonosítható

• Alkalmas alacsony hőmérsékleten történő 
felhasználáshoz

• Ideális szórva vagy hengerrel történő felvitelnél

A TERMÉK ELŐNYEI

 - Vizes bázisú, ezért a tárolás és szállítás során csökkenti a környezetre 
veszélyes- és azt szennyező terhelések kockázatát

 - Biztonságosabb építési területi használatot garantál

KÖRNYEZETVÉDELMI MEGJEGYZÉS

 5

®
IAQ

VOCIndoor Air Qualit
y

Lo
w Emission

Water Based

Solvent ≤ 15 g/kg

SLV
REDUCED

Low Ecological Im

pa
ct

Health Care

Nagyon alacsony 
VOC kibocsátás

Víz bázisú 
kialakítás

Csökkentett 
oldószer tartalmú 

1,3 g/kg

Nincs 
környezetvédelmi 
kockázati osztály

Nem mérgező és 
nem veszélyes

*  ÉMISSION DANS L’AIR INTÉRIEUR Information sur le niveau d’émission de substances volatiles dans l’air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) 
à C (fortes émissions).

GeoLite® MicroSilicato
 - Kategória: Szerves ásványi
 - Osztály:  Ásványi alapú geo-habarcsok a beton monolit helyreállításához és szerkezeti 

megerősítéséhez 
 - Rating: Eco 3

GREENBUILDING RATING®

• GEO-FESTÉK. Az első geo-aktív szilikát mikrorészecske 
alapú festék új és helyreállított betonfelületek 
regenerálására és védelmére.

• MONOLIT. Az első geo-festék, ami karbonátosodást 
megelőző monolit burkolatréteget hoz létre az alatta 
levő hordozóréteggel együtt.

• KIKRISTÁLYOSODÁS. A természetesen stabil GeoLite® 
MicroSilicato monolit védőrétege az aljzathoz 
kristályosodik, ez által a vízzel és a környezeti 
hatásokkal szemben olyan védelmet, valamint olyan 
tartósságot biztosítanak, mint az ásványi kőzetek.

• GYORS. A GeoLite® 10 vagy GeoLite® 40 geo-
habarcsokkal létrehozott betonjavításokra 4 óra után 
felhordható.

A TERMÉK ELŐNYEI

 - Geo-aktív szilikát mikrorészecske alapú
 - Légáteresztõ
 - Betonszerkezetek öko-kompatibilis helyreállítása
 - Vizes alapú, a tárolás és szállítás során csökkenti a környezetre veszélyes és azt 
szennyező terhelések kockázatát 

 - Biztonságosabb építési területi használatot garantál

KÖRNYEZETVÉDELMI MEGJEGYZÉS
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®

Regional Mineral ≥

 3
0 

% IAQ
VOCIndoor Air Qualit

y
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Solvent ≤ 5 g/kg

SLV
REDUCED

Low Ecological Im
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ct

Health Care

Csökkentett 
oldószer tartalmú

3 g/kg

Nincs 
környezetvédelmi 
kockázati osztály

Nem mérgező és 
nem veszélyes

AZ SGS TANÚSÍTÓ INTÉZET ÁLTAL IGAZOLT MÉRÉSI RENDSZER AZ SGS TANÚSÍTÓ INTÉZET ÁLTAL IGAZOLT MÉRÉSI RENDSZER



A GeoLite® MicroSilicato színei

A jelen színek csak tájékoztató jellegűek, a színek kiválasztásához hivatkozzon a Kerakoll® színminta-tömbjére

Kód Szín Választék

C3001 B

C3002 B

C3003 B

C3004 B

C3005 B

C3006 B

C3007 B

C3008 B

C3010 B

C3011 B

C3012 B

C3013 B

C3014 B

C3015 A

C3016 A

C3017 B

C3018 B

C3019 A

C3020 AA

C3021 A

C3022 B

C3023 A

C3024 AA

C3025 B

C3026 B

C3027 AA

C3028 A

C3029 B

C3030 B

C3031 A

C3032 B

C3033 A

C3034 B

C3035 B

C3036 B

C3037 B

Kód Szín Választék

C3038 AA

C3039 B

C3040 AA

C3041 B

C3042 B

C3043 B

C3044 B

C3045 B

C3046 AA

C3047 B

C3048 A

C3049 B

C3050 B

C3051 B

C3052 B

C3053 B

C3054 B

C3055 A

C3056 A

C3057 B

C3058 B

C3059 B

C3060 A

K1001 B

K001.009 B

K002.008 A

K006.006 B

K007.002 B

K007.003 B

K007.004 B

K007.005 B

K007.006 B

K009.007 AA

K011.002 B

K011.004 B

K011.006 B

Kód Szín Választék

K071.003 B

K073.003 B

K075.007 A

K076.005 A

K080.001 B

K084.001 B

K094.001 AA

K099.001 B

K099.003 B

K100.002 B

K108.002 B

K110.001 AA

K115.001 AA

K117.003 A*

K118.002 A

K119.001 B

K120.001 AA

K129.009 B

K137.001 A*

K145.001 A*

K156.002 A*

K160.002 A*

K166.006 B

K172.009 B

K195.003 A*

S001.004 B

S002.007 AA

S004.001 B

S005.002 B

S006.001 B

S011.003 B

S011.005 B

S012.001 B

S012.002 B

S017.003 A

S018.004 A

Kód Szín Választék

K017.002 B

K019.001 B

K020.002 B

K022.006 B

K023.008 B

K025.005 A

K025.006 B

K025.009 B

K026.007 B

K026.008 B

K026.009 B

K027.003 B

K027.006 B

K028.001 A

K028.007 B

K028.010 B

K029.005 B

K029.006 B

K029.007 B

K029.008 B

K029.010 B

K030.002 B

K032.006 B

K032.007 B

K033.006 B

K034.002 B

K034.009 B

K035.001 A

K035.003 A

K035.007 AA

K035.008 B

K043.005 A

K043.007 A

K043.008 B

K044.005 AA

K044.006 AA

Kód Szín Választék

K044.007 B

K044.008 AA

K044.009 AA

K045.005 AA

K050.005 B

K050.009 B

K050.010 B

K051.002 AA

K051.004 A

K051.007 A

K051.008 B

K051.009 B

K051.010 B

K052.004 A

K052.007 A

K053.006 A

K054.004 AA

K054.005 A

K054.006 AA

K054.010 A*

K058.006 B

K058.010 B

K059.001 B

K059.006 B

K059.007 B

K060.008 A

K060.010 AA

K061.004 B

K061.007 A

K061.009 AA

K061.010 AA

K064.007 A

K065.007 A

K065.010 A

K067.009 A

K068.005 B

Kód Szín Választék

S020.005 B

S023.006 B

S023.007 B

S023.009 B

S024.007 B

S025.007 B

S026.001 A

S026.010 B

S028.006 B

S030.006 B

S031.004 B

S031.005 B

S031.006 B

S031.008 B

S032.004 B

S032.006 B

S034.004 B

S035.006 B

S035.009 B

S036.003 AA

S036.006 AA

S037.006 AA

S038.001 A*

S043.005 B

S043.006 B

S043.009 B

S043.010 B

S044.010 B

S045.006 AA

S046.003 A

S046.006 AA

S046.009 A

S047.005 AA

S050.004 B

S050.006 A

S050.009 B

Kód Szín Választék

S051.008 AA

S052.005 B

S052.006 A

S052.008 AA

S054.005 A*

S058.004 B

S059.005 AA

S059.007 A

S061.007 B

S061.008 A

S062.008 AA

S065.007 A

S068.003 A

S076.005 AA

S115.001 AA

S121.002 B

S143.001 A*

S169.001 A

S169.002 A

S194.005 AA

S203.004 AA



A GEOLITE® EGYSZERŰ: KEVÉS TERMÉK AZ ÉPÍTKEZÉSEN, KÖNNYÍTETT ALKALMAZÁS
A GeoLite® könnyen felvihető és választható: csak 2 típusú geohabarcs (tixotróp és folyékony), különböző kötésidővel, amelyek egymással 
keverhetők, így személyre szabható a munka az építési terület feltételeitől függően. Az összetett réteges rendszerektől eltérően a GeoLite® 
esetében lehetetlen hibázni.

A GEOLITE® GYORS, IDŐT TAKARÍT MEG
5 óra alatt helyreállítjuk a betont és befejezzük a munkát (beleértve a védődekorációt), míg a hagyományos rendszerekkel (passziváló + SRA 
tartalmú habarcs + simítás + dekoráció) kb. 6 napra van szükség.

A GEOLITE® BIZTONSÁGOS: ÓVJA AZ EGÉSZSÉGÜNKET ÉS A KÖRNYEZETET
A GeoLite® olyan öko-kompatibilis ásványi geohabarcs, amely a polimeres-cementes habarcsokkal szemben óvja a környezetet a CO2-
kibocsátásának drasztikus csökkentésével. A GeoLite® egyúttal a világon az első olyan geohabarcs, amely R4 osztályú, EC 1 plus tanúsítású, igen 
alacsony VOC-kibocsátású, így kíméli a felhasználó egészségét.

A GEOLITE® GARANTÁLT, HIBALEHETŐSÉG KIZÁRVA
Felvitel kézzel és géppel, amely segíti és felgyorsítja a munkát, hideg vagy meleg éghajlaton, kiterjedt vagy helyhez kötött munkánál: a 
GeoLite® révén mindig a keze ügyében a megoldás, a hibalehetőség kizárva, mindenféle építési területen biztonságos monolit helyreállítás 
révén. A szakszerű munkát CE jelölés, tanúsítványok, laboratóriumi tesztek garantálják.

ELŐNYÖK AZ ÉPÍTŐMUNKÁS SZÁMÁRA

ELŐNYÖK A KERESKEDŐK SZÁMÁRA

ELŐNYÖK A (VÉGFELHASZNÁLÓ) MEGBÍZÓ SZÁMÁRA

A GEOLITE® ESETÉBEN A VISZONTELADÓKRA IS GONDOLTUNK
Kevés termék, kevés helyet foglal a raktárban, kevés befektetés.
Csak egykomponensű anyagok, amelyek nem érzékenyek a fagyra és a hőre. Nem tartalmaznak veszélyes, mérgező oldószereket vagy 
anyagokat. A raktár kezelése és a termékek tárolása egyszerűbb és biztonságosabb. 

A GEOLITE® KÖNNYEN AJÁNLHATÓ
Egyszerű, intuitív módon alkalmazható, könnyen raktározható rendszer. Lehetetlen tévedni a termék választásánál és átadásánál. A GeoLite® 
esetében biztos lehet abban, hogy kiváló szállítási szolgáltatást nyújt, mivel a leginnovatívabb és legbiztonságosabb rendszert ajánlja, amely 
megkönnyíti a cégei munkáját.

GEOLITE®: BIZTOS LEHET BENNE, HOGY A MUNKÁT JÓL VÉGZIK EL 
Helyreállítja az ingatlanját, a legjobban fekteti be a pénzét, biztos lehet a jól végzett, munkában amely tovább megmarad. A munkák rövidebb 
idő alatt zajlanak, nagymértékben csökkenti az építkezés okozta kényelmetlenséget és leveri a beavatkozási költségeket.

Összehasonlító táblázat

Miért válasszuk a GeoLite®-ot 

GeoLite®
Natural Concrete

Módosított 
polimerű 

habarcsok

Természetesen stabil, 
ásványi eredetű geo-

kötőanyag

Cement és 
adalékanyagok, 

vegyi és petrolkémiai 
anyagok nagy aránya

Öko-kompatibilis, 
alacsony CO2- 
kibocsátású 
geohabarcs

Fokozottan 
környezetterhelő 

habarcs

2 termék 4 termék

Egykomponensű 
termékek

Egy- és 
kétkomponensű 

termékek

2 művelet 4 művelet

Könnyű 
használhatóság

Nehézkes felviteli 
eljárások, nagy 

hibalehetőséggel

Monolit helyreállítás Réteges helyreállítás

Költség
(rekonstruálás és simítás)

Költség
(passziválás + rekonstruálás 

+ simítás)

Beavatkozás 
időtartama: 5 óra

Beavatkozás 
időtartama: 6 nap



Gyakori kérdések

GeoLite® szójegyzék

MONOLIT
Egyetlen darabban kinyerhető. A monolit helyreállítás azt jelenti, hogy a feltöltés 
teljes egészében rögzül a betonhoz, tehát a tömörsége, rugalmassági modulusza 
és viselkedése teljesen hasonló és azonos a betonéval, amelyre felvisszük. 

TARTÓSSÁG 
Egy tárgy átlagosnál nagyobb élettartama. Az anyag jellegzetes tulajdonsága, a 
fizikai és mechanikai tulajdonságok időben való megőrzésére vonatkozik. 
 
GEO-KÖTŐANYAG
Alumínium-szilikát alapú, a portland cementet helyettesítve használható 
hidraulikus kötőanyagok új kategóriája. Természetes alumínium-szilikátos ásványok 
és földek (főként bauxit, kaolinok) égetési eljárásával készülnek, amit a kibocsátott 
CO2 drasztikus csökkentése jellemez.
Olyan előkevert anyagok előállítását teszik lehetővé, amelyek kisebb mértékben 
tartalmaznak hagyományos hidraulikus kötőanyagot, így csökkentik az ezzel 
kapcsolatos CO2-kibocsátást, következésképpen kevésbé környezetterhelő termékek.

GEO-FESTÉK
Reagens oldatokból (szilikátos jellegű geoaktív mikrorészecskék) álló ásványi 
festék, amely a helyreállítási felületen lévő kalcium-hidroxiddal érintkezve 
kikristályosodik és egyetlen testet alkot. A beton felületén lévő mikropórusokat és a 
mikrorepedéseket összeforrasztó képességgel rendelkezik. 

GEO-HABARCS
Öko-kompatibilis, alumínium-szilikátos jellegű geo-kötőanyaggal, Zirconia 
Cristallina® és extrafinom ásványi inertekkel kialakított ásványi habarcs. Csak 
szigorúan ásványi eredetű alapanyagokat tartalmaz, csökkentett CO2- és igen 
alacsony VOC-kibocsátású, EC 1-R Plus tanúsított, az élettartama végén inertként 
újrahasznosítható.

ZIRCONIA CRISTALLINA® (KRISTÁLYOS CIRKÓNIUM-OXID)
A természetben a cirkónium a cirkónium-szilikát ásványból nyerhető ki. Ez egy fehér, 
szürke, kemény, korrózióálló ásvány. Ebből nyerhető ki a cirkónium-oxid, amelyet 
stabilizált formában alkalmazunk (Zirconia).

Mi a GEOLITE®?
A GeoLite® forradalmi, öko-kompatibilis, ásványi geohabarcs, amely geo-kötőanyag és kristályos cirkónium-oxid (Zirconia Cristallina®) alapú, és a beton hordózórétegére kristályosodva természetesen 
stabil helyreállításokat képez és az ásványi kőzetekre jellemző tartósságot biztosít.

A GEOLITE® monolit helyreállítás biztonságosabb és tartósabb?
Igen, ugyanis a természetes méretstabilitással rendelkező GeoLite® lehetővé teszi a monolit helyreállítást, ugyanis tökéletesen képes bevonni a vasalat rudakat és mindenféle különmozgás nélkül együtt 
létezni a meglévő hordozóréteggel, így tartósságot biztosít a több, egymásra helyezett réteg alkalmazásának kényszere nélkül.

A GEOLITE® felviteléhez szakosodott csapatokra van szükség?
Nem, mert a GeoLite® kézileg felvihető kőműveskanállal vagy szórógéppel, és a szokásos építési eljárásokkal felvihető egyetlen megoldásban, hibalehetőség nélkül. A GeoLite® a megkönnyíti a felvivő dolgozó 
munkáját a hagyományos helyreállító habarcsokhoz képest, nincs hozzá szükség nehézkes alkalmazási munkafolyamatokra, valamint különböző termékek felvitelére, amelyek kötelező várakozási időkkel 
rendelkeznek és amelyeknél fokozott mértékben vannak jelen a hibalehetőségek.

A GEOLITE® megfelel a szabványoknak?
Igen, ugyanis a GeoLite® rendelkezik minden CE jelöléssel az EN 1504 szabvány által előírt feltétekenek megfelelően: mégpedig a tixotróp geohabarcsok meghaladják az EN 1504-3 szabvány R4 
osztálya (volumetrikus rekonstruálás és simítás), az EN 1504-2  (felületek védelme) és az EN 1504-7 szabvány (betonvasalatok passziválása) előírásait; az önthető geohabarcsok CE jelöléssel 
rendelkeznek az EN 1504-3 szabvány R4 osztálya (volumetrikus rekonstruálás), az EN 1504-6 (rögzítések) és az EN 1504-7 szabvány (betonvasalatok passziválása) értelmében; végül pedig a 
GeoLite® MicroSilicato megfelel az EN 1504-2 szabványnak (felületek védelme).

A GEOLITE® használatával elkerülhető a passziváló használata?
A GeoLite® védőrendszert képes alkotni a betonvasalatok részére, ugyanis azon túl, hogy biztosítja a vasak tökéletes bevonatát exkluzív reológiájának és extrafinom szemcseméretének köszönhetően, 
nagymértékű tartalék lúgossággal rendelkezik, amely lehetővé teszi, hogy a helyreállítás után az acél újra rendelkezzék a megfelelő elektrokémiai potenciállal, amely biztosítja a betonvasalat védelmét, 
tartósságát és rozsdamentességét.

Milyen építkezéseken használható a GEOLITE®?
A GeoLite® geohabarcsok sokoldalúságának köszönhetően bármilyen építkezési helyzettel szembe tudunk nézni: a GeoLite® a felvitelének könnyű volta és a monolit helyreállítások egyetlen rétegben való 
elkészítésének lehetősége révén ideális a lakossági építészetre jellemző kis és közepes építkezéseken, így érezhetően csökkentik a munkára szánt időt. Az EN 1504-3 szabvány szerinti R4 osztályú habarcs 
mechanikai tulajdonságai biztosítják továbbá, hogy a GeoLite® optimális az infrastrukturális munkálatoknál is. Végül a GeoLite® geohabarcsok kötésidejének változtathatósága lehetővé teszi, hogy 
bármilyen időjárási körülmények között alkalmazható legyen.

Milyen szerszámokra van szükség a GEOLITE® helyreállítás elkészítéséhez?
A GeoLite® fúrógépre szerelt keverőfejjel vagy betonkeverőben keverhető, és a hagyományos építkezési technikával vihető fel. A GeoLite® mechanikus felvitelt tesz lehetővé a normál vakológépek 
alkalmazásával. A GeoLite® Magma terméket felületek külső megerősítésébe vagy zsaluleválasztóval kezelt zsaluba ki lehet önteni vagy szivattyúzni.

Mennyibe kerül a GEOLITE® segítségével történő helyreállítás?
A GeoLite® azon túl, hogy óvja a környezetet és a felvivő dolgozók egészségét, pénzügyi megtakarítást is lehetővé tesz a szállítás és a lerakás terén a módosított polimerű habarcsokkal végzett 
helyreállítási munkákhoz képest. Még nyilvánvalóbb az az időmegtakarítás, amely csökkenti az építkezés időtartamát, hiszen a módosított polimerű habarcsok ciklusához szükséges 6 munkanap helyett 
a GeoLite® már csak 5 órát igényel.

A GEOLITE® MicroSilicato jobb, mint az elasztomer festékek?
Igen, ugyanis a GeoLite® MicroSilicato segítségével a szilikát mikrorészecskéinek kristályosodása révén a stabil beton monolit védelmét lehet megvalósítani, amely természetesen egybefügg a 
hordozóréteggel, így nagyobb tartósságot biztosíthat, mint az öregedésnek kitett szerves festékekre jellemző filmréteg, továbbá a helyreállítás folyamatos lélegzését biztosítja.
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A GeoLite® kizárólagos Kerakoll gyártmány
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KERAKOLL Spa
via dell’Artigianato, 9 – 41049 Sassuolo (MO) Italia
Tel. +39 0536 816 511 – Fax +39 0536 816 581 

info@kerakoll.com www.kerakoll.com

M
KT

-T
EC

 c
od

e 
51

/2
01

6
Re

f. 
GB

R 
Da

ta
 R

ep
or

t -
 0

7/
20

16


