
Inovaţie 

mondială

Noutate absolută!



Ce este GeoLite®

GeoLite® Natural Concrete reprezintă noua linie de geo-mortare minerale pentru 
repararea eco-compatibilă a betonului, creată în urma cercetării Kerakoll în domeniul 
materialelor inovatoare pentru GreenBuilding.

GeoLite® Natural Concrete înseamnă produse minerale revoluţionare şi simple din punct 
de vedere al aplicării, care rezolvă definitiv problema limitelor impuse de mortarele 
tradiţionale pe bază de ciment, modificate cu polimeri.
GeoLite® repară betonul, asigurând reparări monolitice, cu stabilitate dimensională 
naturală ridicată, cu durabilitate specifică rocilor minerale.

CU GEOLITE®, KERAKOLL REVOLUŢIONEAZĂ REPARAREA BETONULUI DATORITĂ 
INTRODUCERII NOULUI GEO-LIANT CU STABILITATEA DIMENSIONALĂ NATURALĂ 
RIDICATĂ, CARE A PERMIS FORMULAREA DE GEO-MORTARE CU CONŢINUT REDUS 
DE CIMENT ŞI LIPSITE PRACTIC DE ADITIVI PETROCHIMICI.

GEOLITE® REZOLVĂ DEFINITIV PROBLEMA FISURILOR ŞI A DESPRINDERILOR 

Conceptul revoluţionar al formulei GeoLite® reprezintă rezultatul cercetării excelente realizate în 
laboratoarele Kerakoll, care a permis dezvoltarea pentru prima dată în lume a unui geo-liant de 
natură alumino-silicatică, eco-compatibil. 
Prin natura chimică şi microstructura matricei obţinute din solidificarea prin cristalizare a geo-liantului 
Kerakoll, geo-mortarele se caracterizează printr-o stabilitate dimensională naturală 
ridicată, care asigură lipsa contracţiilor şi a fisurilor. 
Datorită geo-liantului Kerakoll este, astfel, posibilă producerea de geo-mortare fără a recurge la 
doze masive de ciment Portland sau de polimeri petrochimici. Geo-mortarele pot fi asemuite rocilor 
naturale atât datorită faptului că sunt formate aproape exclusiv din materiale de natură anorganică, 
cât şi datorită prezenţei, după întărirea prin cristalizare, a unei unităţi monomerice, care se repetă 
cu o structură similară aceleia a rocilor minerale: de aceea, sunt identificate prin termenul GEO. 
Prin geo-sinteză natural stabilă, GeoLite® cristalizează într-un monolit, cu durabilitate 
specifică rocilor minerale.

GeoLite®: natural stabil şi rezistent în 
timp asemenea unei roci



GEOLEGANTE® (GEO-LIANTUL) REVOLUŢIONAR KERAKOLL 
Poziţia de prim rang a cercetării Kerakoll este conferită de faptul că a dezvoltat 
un geo-liant eco-compatibil cu emisii foarte reduse de dioxid de carbon, cu 
rezistenţă sporită la agenţii chimici şi cu proprietăţi mecanice superioare chiar şi 
în condiţii extreme. 
Aspectul cel mai revoluţionar al geo-liantului Kerakoll este reprezentat de 
stabilitatea sa dimensională naturală ridicată, care determină valori de contracţie 
practic nule comparativ cu cimentul Portland. 
Datorită noului geo-liant Kerakoll s-au putut formula geo-mortare în locul 
mortarelor pentru beton, produse cu ciment Portland şi aditivi petrochimici.

Zirconia Cristallina® (zirconiu cristalin) 
Zirconiul cristalin eco-compatibil utilizat în GeoLite® îmbunătăţeşte ulterior 
rezistenţele mecanice şi sporeşte rezistenţa la rupere, însă stabilizează, mai ales, 
procesul de cristalizare a materialului de refacere pe structura de reparat. 
O proprietate foarte importantă este faptul că, în timpul fazei de întărire a geo-
liantului, forma macrostructurii de zirconiu cristalin nu se modifică, stabilizând, 
astfel, geo-sinteza de GeoLite® şi asigurând realizarea fără alterări a procesului de 
cristalizare.

MATERIALE INERTE MINERALE EXTRAFINE (0 - 0,5 MM)
GeoLite® este revoluţionar şi datorită materialelor inerte extrafine, utilizate 
pentru prima dată în conceperea unui geo-mortar pentru repararea betonului din 
clasa R4. 
Granulometria de numai 0 - 0,5 mm, combinată cu stabilitatea dimensională 
naturală a geo-liantului Kerakoll garantează că exclusiv GeoLite® protejează 
fierul de armătură prin înglobare, evitând, astfel, aplicarea de produse cu acţiune 
pasivantă.
Calitatea şi selectarea riguroasă a celor mai bune amestecuri de materiale inerte 
naturale extrafine garantează reparări cu caracter compact şi monolitic unic, pe 
care doar GeoLite® le asigură. 

GeoLite®: doar elemente minerale, pentru a asigura durabilitatea specifică rocilor
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Pasivizează 1

Regularizează3

GeoLite® garantează înglobarea perfectă 
a fierului de armătură datorită reologiei 
exclusive şi granulometriei extrafine, 
care evită aplicarea vechilor produse 
protectoare pe bază de polimeri şi ciment.
Rezerva de bazicitate neconvenţională 
a noului geo-liant Kerakoll asigură 
potenţiale electrochimice de pasivitate 
ridicată a oţelului, care certifică o 
protecţie nouă, inegalabilă şi completă 
împotriva oxidării fierului de armătură.

GeoLite® MicroSilicato este 
decoraţia naturală pentru GeoLite®: 
microparticulele geo-active, de natură 
silicatică pătrund în micro-porozităţi 
şi se cristalizează creând un corp 
unic, care garantează continuitatea 
monolitică a întregii reparări.
GeoLite® MicroSilicato asigură o 
protecţie superioară şi o transpirare 
continuă a reparării, precum şi o nouă 
calitate estetică de mare valoare, ce 
nu poate fi obţinută cu vopselelor 
obişnuite pentru beton.

Protejează4

Reconstruieşte2

Datorită matricei minerale cristaline de GeoLite®, care, prin natură şi 
morfologie, o reproduce pe cea a unei roci naturale, geo-mortarele se 
caracterizează printr-o stabilitate dimensională naturală ridicată, care 
permite reconstruirea şi repararea monolitică a structurii originale. 
Performanţele mecanice (clasa R4) şi lipsa contracţiei certifică GeoLite® 
în vederea utilizării pentru orice tip de intervenţie, indiferent de 
rigiditatea betonului structurii originale. 
De fapt, GeoLite® depăşeşte conceptul învechit de adaptare a modulului 
de elasticitate a mortarului în funcţie de natura betonului existent şi 
de tipul de reparare, simplificând definitiv intervenţia de reparare a 
structurilor din beton.

Repararea monolitică realizată cu GeoLite® este insensibilă la agresiunii dioxidului de 
carbon şi protejează definitiv betonul de pătrunderea apei meteorice şi a substanţelor 
agresive. Repararea monolitică complet cristalizată nu mai reprezintă punctul slab al 
structurii şi păstrează, nealterată în timp, durabilitatea specifică rocilor minerale.

Decorează prin cristalizare 5
Marea provocare câştigată de inginerii Kerakoll cu GeoLite® a constat în 
faptul că au dezvoltat pentru prima dată un geo-mortar foarte fin care, pe 
lângă repasivizarea oţelului şi repararea monolitică a structurii, prezintă, 
de asemenea, un nivel estetic superior mortarelor obişnuite de netezire.
De fapt, GeoLite® poate fi netezit cu drişca şi şters imediat cu buretele 
pentru a conferi reparării monolitice un grad surprinzător de finisare.
GeoLite® este perfect şi pentru regularizarea suprafeţelor elementelor din 
beton, nesupuse reconstrucţiei centimetrice.
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GeoLite® pasivizează, reconstruieşte, regularizează şi protejează: ia naştere repararea monolitică a betonului prin cristalizare



Doar 2 produse minerale 
şi 2 faze de aplicare

Doar 5 ore de lucru

GEOLITE®
Geo-mortar care printr-o singură aplicare:
- pasivizează fierul de armătură
- reconstruieşte şi repară betonul
- netezeşte şi regularizează suprafaţa
- protejează împotriva agresiunii ambientale

GEOLITE® MicroSilicato 
Geo-vopsea care:
- decorează şi protejează prin cristalizare
- garantează continuitatea monolitică a întregii reparări
- asigură o transpirare continuă 

1 2

GeoLite®: unicul conceput să faciliteze munca pe şantier



GEO-MORTAR MINERAL, CERTIFICAT, ECO-COMPATIBIL, TIXOTROPIC, PE 
BAZĂ DE GEO-LIANT.

GeoLite® este un mortar tixotropic pentru pasivizarea, repararea, netezirea şi 
protejarea structurilor din beton armat, cum ar fi grinzi, stâlpi, plăci, părţi frontale, 
rampe, zidării aparente, elemente decorative, cornişe şi lucrări de infrastructură, 
precum poduri, viaducte, galerii şi canale hidraulice.

GEO-MORTAR MINERAL, CERTIFICAT, ECO-COMPATIBIL, TURNABIL, PE BAZĂ DE 
GEO-LIANT.

GeoLite® Magma este un mortar turnabil, pentru pasivizarea, repararea şi 
consolidarea structurilor din beton armat, cum ar fi grinzi, stâlpi, plăci, pardoseli, 
trotuare şi infrastructuri, precum poduri, viaducte şi pentru ancorarea şi fixarea 
elementelor metalice.
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Magma

GEO-VOPSEA MINERALĂ CERTIFICATĂ, 
ECO-COMPATIBILĂ, PE BAZĂ DE 
MICROPARTICULE GEO-ACTIVE DE 
SILICAT, PENTRU REGENERAREA 
ŞI PROTECŢIA SUPRAFEŢELOR DIN 
BETON PRIN CRISTALIZARE, IDEALĂ ÎN 
GREENBUILDING.

MicroSilicato
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1 - Betonul, învechit în timp, prezintă pe suprafaţă micro-rupturi şi cojiri invizibile 
cu ochiul liber. 

2 - Microparticulele geo-active penetrează betonul şi cristalizează pe acesta.
3 - Microparticulele geo-active cicatrizează şi regenerează suprafaţa betonului.
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PRIZĂ 

NORMALĂ PRIZĂ 
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GeoLite® Microsilicato regenerează prin cristalizare structurile 
din beton

GEOLITE® TIXO

80 
minuti

40 
minuti

10 
minuti

Geo-mortar tixotropic cu trei timpi de priză, ce pot fi amestecate între ele pe şantier

Geo-mortar fluid cu doi timpi de priză, ce pot fi amestecate între ele pe şantier

GeoLite® este simplu: puţine produse, aplicare simplificată



www.kerakoll.com

REPARARE MONOLITICĂ 
ECO-COMPATIBILĂ

Pasivizarea fierului

Mortare pentru reparări 
structurale şi ancorări Netezire şi acoperire 

protectoare

EN 1504-3 EN 1504-6

EN 1504-7 EN 1504-2(C)

GeoLite® este unica gamă de geo-mortare din lume care a obţinut marcajul 
CE triplu: 

- GeoLite® depăşeşte toate cerinţele prevăzute de EN 1504-7 (pasivizarea fierului de 
armătură), de EN 1504-3 (reparare structurală) şi de EN 1504-2 (protecţie);

- GeoLite® Magma depăşeşte toate cerinţele prevăzute de EN 1504-7 (pasivizarea fierului 
de armătură), de EN 1504-3 (reparare structurală) şi de EN 1504-6 (ancoraje).

GeoLite®: unicul cu marcaj triplu şi siguranţă triplă conform normei EN 1504


