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The GreenBuilding Rating
C R I T E R I I Ş I P E R F O R M A N Ţ E A M B I E N TA L E

GreenBuilding Rating
as sustainable value.
Înlocuirea progresivă a produselor chimice folosite în
construcţii cu materiale de nouă generaţie, având un
impact ambiental scăzut, este destinată să transforme
piaţa construcţiilor, influenţând profund proiectarea noilor
clădiri şi recalificarea patrimoniului imobiliar existent,
lăsând loc unor noi parteneri şi unor standarde superioare
în privinţa impactului ambiental, precum şi unor noi
beneficii pentru utilizator.
În lipsa unui sistem de evaluare unic la nivel european,
Kerakoll a creat o metodă inovatoare pentru a răspunde
noilor exigenţe cărora sectorul construcţiilor trebuie să le
facă faţă, cu respectarea mediului înconjurător:
GreenBuilding Rating.
GreenBuilding Rating este primul sistem de evaluare sigur
şi fiabil pentru măsurarea şi îmbunătăţirea performanţelor
ambientale ale materialelor de construcţii, care se bazează
pe criterii eco-compatibile ce pot fi măsurate în mod
obiectiv.
Datorită acestei noi metode, proiectanţii, aplicatorii şi
utilizatorii finali pot compara produsele şi alege cea mai
bună soluţie în ceea ce priveşte performanţele ambientale,
pentru a construi respectând mediul înconjurător.
Gian Luca Sghedoni
Administrator Delegat Kerakoll
The GreenBuilding Company

GreenBuilding Rating
Marca ECO
şi conformitatea cu GreenBuilding Rating
Produsele Kerakoll din gama ECO în clasificarea Minerale Anorganice,
Minerale Organice şi Organice Fluide au obţinut marca ECO şi sunt
certificate în conformitate cu GreenBuilding Rating.

GreenBuilding Rating este o metodă de evaluare sigură
şi fiabilă care permite măsurarea şi îmbunătăţirea
sustenabilităţii ambientale a materialelor de construcţii.
GreenBuilding Rating evaluează performanţele
produselor prin 11 indicatori eco-compatibili care pot
fi măsuraţi în mod obiectiv, studiaţi pentru a oferi un
punctaj pe baza căruia se stabileşte ratingul ambiental
al fiecărui produs.
Acest lucru oferă date sigure şi o bază solidă pentru
un dialog constructiv între persoanele interesate
(proiectanţi, constructori, aplicatori şi utilizatori finali).
Metodologia GreenBuilding Rating clasifică produsele
Kerakoll din gama ECO în trei categorii generale, în
funcţie de natura acestora şi de diferitele procese de
producţie:

Într-adevăr, GreenBuilding Rating este singurul
model de pe piaţă, capabil să măsoare cu precizie
performanţele ambientale ale materialelor de
construcţii pe o scală de la ECO ZERO (produsul nu este
considerat ecologic) la ECO 5 (produsul este considerat
ecologic şi cu un impact ambiental scăzut).

CLASE DE RATING PREVĂZUTE DE
GREENBUILDING RATING KERAKOLL
Scala

Clase de eficienţă
impact ambiental scăzut

5
4
3
- CATEGORIA ANORGANICE MINERALE
- CATEGORIA ORGANICE MINERALE
- CATEGORIA ORGANICE FLUIDE

2
1
zero

Fiecărei categorii i-au fost asociaţi 5 indicatori ecocompatibili care pot fi măsuraţi în mod obiectiv.
În baza conformităţii cu parametrii ecologici,
produsele se deosebesc şi sunt marcate cu un
simbol de conformitate ECO pe fiecare ambalaj şi în
întreaga documentaţie tehnică. Acest sistem permite
proiectanţilor şi utilizatorilor să clasifice uşor produsele
în funcţie nu numai de domeniul lor de folosire, ci şi de
caracteristicile eco-compatibile ale acestora..

impact ambiental ridicat

Obiectivul firmei Kerakoll, în conformitate sau în
completarea evoluţiei normative, este dublu: scăderea
parametrilor de impact ambiental ai fiecărui criteriu
de rating şi încercarea de a îmbunătăţi constant
performanţele ambientale ale fiecărui produs.

EENBUILD
IN
GR

G

ING
RAT

Marca ECO
GreenBuilding Rating
aflată pe toate ambalajele
şi în documentaţia
tehnică a gamei ECO

Prezenţa pe ambalaj a mărcii ECO este garanţia pentru
aplicator că producătorul a respectat următoarele
dispoziţii:
yy Produsul prezintă caracteristicile eco-compatibile
prevăzute de protocolul GreenBuilding Rating.
yy Producătorul a emis o declaraţie de conformitate
semnată prin care îşi asumă răspunderea celor
declarate de marca ECO.
De asemenea, producătorul se angajează să:
yy Efectueze un control asupra calităţii producţiei
din fabrică printr-o reducere semnificativă a
consumului de apă, a emisiilor poluante în
atmosferă (gaze de seră, solvenţi...) a produselor
chimice de tratare şi a deşeurilor.
yy Efectueze controale atente pentru fiecare nouă
producţie, schimbare a materiilor prime şi
actualizare a proceselor de producţie.
yy Menţină eficiente aparatele pentru verificarea
tehnică. Înregistreze şi să păstreze rezultatele
controalelor calităţii timp de cel puţin 10 ani şi să
le furnizeze la cerere.
yy Identifice şi să separe produsele (materii prime sau
produse finite) care nu sunt conforme la control.
yy Să-şi asume răspunderea pentru caracteristicile
de eco-compatibilitate declarate.
În definitiv, marca ECO reprezintă garanţia pentru
proiectant, aplicator şi utilizatorul final că produsul
folosit întruneşte condiţiile eco-compatibile şi că
acestea rămân esenţial neschimbate pentru toate
loturile de producţie.

Gama ECO - Materiale cu Impact Ambiental Scăzut
Categoria
Anorganice Minerale
Preamestecuri compuse din lianţi hidraulici
şi amestecuri de minerale inerte.
GreenBuilding Rating ia în considerare criteriile cele
mai semnificative de evaluare a impactului ambiental
în ceea ce priveşte producţia mineralelor anorganice
preamestecate, cum sunt: emisia de CO2, folosirea de
minerale inerte reciclate şi caracterul complet reciclabil
al produsului la sfârşitul duratei sale de viaţă; trei indici
care măsoară parametri foarte importanţi pentru
protecţia mediului înconjurător.
Alte două criterii importante referitoare la calitatea
aerului indoor sunt emisia de substanţe organice
volatile şi compoziţia minerală a produsului, care
permit o evaluare asupra cantităţii agenţilor poluanţi.

EXEMPLU DE GREENBUILDING RATING
APLICAT PRODUSULUI H40® ECO FLEX
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În această categorie sunt clasificate următoarele clase
de produs:

•• Lianţi şi şape minerale pentru straturi suport
•• Nivelatoare minerale pentru straturi suport
•• Autonivelatoare minerale cu tehnologie HDE
pentru straturi suport

•• Impermeabilizanţi minerali pentru straturi de fond
•• Adezivi minerali pentru ceramică şi pietre naturale
•• Adezivi minerali cu tehnologia SAS pentru
ceramică şi pietre naturale

•• Chituri minerale pentru ceramică şi pietre naturale
•• Mortare minerale pentru restaurarea betonului
•• Mortare minerale turnabile şi lianţi pentru

c

INDICAŢII PREZENTE
PE FIECARE AMBALAJ
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d

Descrierea şi avantajele eco-compatibilităţii
Marcaj ECO / GreenBuilding Rating
Marcaj CE
Certificate şi teste tehnologice

restaurarea betonului

•• Gleturi de netezire minerale fine şi extrafine
•• Sisteme minerale izolante pentru economia de
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•• Sisteme minerale dezumidificatoare
•• Soluţii eco-compatibile pentru şantier

b
30

infrastructurilor din beton

LABEL GREENBUILDING RATING PREZENTĂ
ÎN TOATĂ DOCUMENTAŢIA TEHNICĂ
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•• Mortare minerale pentru consolidarea antiseismică
•• Mortare minerale pentru restaurarea

Conţinut
în minerale
reciclate
Gri 34%
Alb 62%

≤

25 0 g/ kg

Emisii de
CO2/kg
Gri 244 g
Alb 244 g
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Emisii foarte
scăzute VOC
20 µg/ m3

Re

cyclable

Reciclabil
ca material
inert

a Clasa de Rating (ECO 5)
b Criterii eco-compatibile ale categoriei Anorganice Minerale
c Valori ale performanţelor eco-compatibile

CELE 5 CRITERII PREVĂZUTE DE GREENBUILDING RATING
ÎN CATEGORIA MATERIALELOR ANORGANICE MINERALE
CONŢINUT ÎN MINERALE NATURALE
Conform Regulamentului CE 1907-2006 REACH Anexa V Punctul 7 şi 8

M

ine

Avantaj: materialul este de origine minerală naturală anorganică,
deci nu se degradează în timp şi
nu poluează.

%

Cel puţin 60% din greutatea componentelor produsului din categoria Anorganice Minerale este
de origine minerală (inerte).
Nisipurile şi materialele granulate minerale nu prezintă degradare chimică sau interacţiune dăunătoare din punct de vedere biologic; deci, pot fi considerate cu impact scăzut sau neutre pentru
mediul înconjurător şi pentru oameni.

ral ≥ 60

CONŢINUT ÎN MINERALE RECICLATE (MATERII PRIME SECUNDARE)

Producerea cimentului presupune emisia în atmosferă a unei mari cantităţi de dioxid de carbon.
Un program de cercetare inovator a permis, în condiţii de prestaţii egale, dezvoltarea unor materiale monocomponente de nouă generaţie cu un conţinut mai scăzut de liant; aceasta permite
reducerea considerabilă a emisiilor de CO2 în atmosferă.
1 kg de ciment Portland => aproximativ 0,72 kg de CO2
1 kg de ciment aluminos => aproximativ 0.65 kg de CO2
1 canistră din plastic pentru latex => aproximativ 1,5 kg CO2
Emisia este calculată în Rating numai pe baza conţinutului de liant la un kg de produs, deoarece
reprezintă valoarea cea mai semnificativă şi verificabilă în calcularea acestui factor de mediu.

Avantaj: o economie considerabilă în ceea ce priveşte emisia gazelor de seră şi introducerea plasticului în mediul înconjurător.

%

Avantaj: se evită extracţia şi exploatarea unei noi materii prime
virgine.
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Cel puţin 30% din greutatea totală a produsului este constituită din componente derivate din
materii prime secundare sau reciclate şi care sunt clasificate ca minerale reciclate (reziduuri inerte
din alte procese de producţie).

EMISIE DE CO2

≤

25 0 g/ kg

EMISII VOC
Potrivit Regulamentului EMICODE Institutul GEV
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Material certificat GEV (EC 1 - EC 2) cu emisii scăzute sau foarte scăzute de substanţe organice
volatile (VOC) potrivit regulamentului EMICODE.
EC 1
EC 2
Grupe produse
µg/m³
µg/m³
1. Produse lichide
< 100
> 100 < 300
2. Produse anorganice praf
< 200
> 200 < 600
3. Produse organice în pastă
< 500
> 500 < 1500
4. Sigilanţi
< 300
> 300 < 600
5. Produse de vopsire
< 150
> 150 < 450

Avantaj: îmbunătăţirea aerului în
interiorul clădirilor.

MATERIAL RECICLABIL
Directiva pentru reciclarea deşeurilor minerale provenind din construcţii
31.06 - UFAM - Confederaţia Elveţiană
Materialele pe bază minerală, după ce s-au întărit şi la sfârşitul ciclului lor de viaţă, pot fi reciclate
în categoria deşeurilor inerte.

Re

cyclable

Avantaj: evită impactul grav
asupra mediului înconjurător şi
cheltuielile speciale pentru eliminarea lor, putând fi refolosite
ca materiale inerte provenite din
demolări.

Gama ECO - Materiale cu Impact Ambiental Scăzut
Categoria
Organice Minerale
Produse în pastă pe bază
organică şi minerale inerte fine.
Parametrii de evaluare ambientală prevăzuţi de
GreenBuilding Rating pentru această categorie de
materiale au fost identificaţi pentru a putea măsura în
mod obiectiv impactul asupra mediului înconjurător,
asupra confortului din interiorul clădirilor şi asupra
sănătăţii utilizatorilor.
Criteriile se referă la emisia de substanţe organice
volatile şi la procentul conţinutului de minerale pentru
poluarea indoor, la conţinutul de solvenţi şi la gradul de
periculozitate sanitară pentru sănătatea utilizatorului şi
la eticheta de risc pentru mediul înconjurător.

EXEMPLU DE GREENBUILDING RATING
APLICAT PRODUSULUI KERAKOVER ECO SILOX
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În această categorie sunt clasificate următoarele clase
de produs:
Silox 1,0

•• Impermeabilizanţi organici pentru straturi de

Descrierea şi avantajele eco-compatibilităţii
Marcaj ECO / GreenBuilding Rating
Prescrieri ale normelor europene (verso)
Certificate şi teste tehnologice (verso)

LABEL GREENBUILDING RATING PREZENTĂ
ÎN TOATĂ DOCUMENTAŢIA TEHNICĂ
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INDICAŢII PREZENTE
PE FIECARE AMBALAJ

kg

••

Silox 1,5

Silox 0,7

%

••

suport
Adezivi organici minerali pentru ceramică şi pietre
naturale
Chituri organice minerale pentru ceramică şi pietre
naturale
Sigilanţi organici pentru ceramică şi pietre naturale
Adezivi organici minerali pentru parchet
Adezivi organici pentru materiale reziliente şi
textile
Sisteme pentru injectări şi lipiri structurale
Vopsele şi acoperiri minerale gama acrilice
Vopsele şi acoperiri minerale gama siloxanice
Vopsele minerale pe bază de apă pentru interior
Vopsele organice speciale
Soluţii eco-compatibile pentru şantier

Silox 1,2

ological Im

Nicio etichetă
de risc
ambiental

He

alth Care

Nu este toxic
sau periculos

a Clasa de Rating (ECO 3)
b Criterii eco-compatibile ale categoriei Organice Minerale
c Valori ale performanţelor eco-compatibile

CELE 5 CRITERII PREVĂZUTE DE GREENBUILDING RATING
ÎN CATEGORIA MATERIALELOR ORGANICE MINERALE
CONŢINUT ÎN MINERALE NATURALE
Conform Regulamentului CE 1907-2006 REACH Anexa V Punctul 7 şi 8

M
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Avantaj: materialul este de origine minerală naturală anorganică,
deci nu se degradează în timp şi
nu poluează.

%

Cel puţin 30% din greutatea componentelor produsului din categoria Anorganice Minerale este
de origine minerală (inerte).
Nisipurile şi materialele granulate minerale nu prezintă degradare chimică sau interacţiune dăunătoare din punct de vedere biologic; deci, pot fi considerate cu impact scăzut sau neutre pentru
mediul înconjurător şi pentru oameni.

ral ≥ 30

EMISII VOC
Potrivit Regulamentului EMICODE Institutul GEV
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Material certificat GEV (EC 1 - EC 2) cu emisii scăzute sau foarte scăzute de substanţe organice
volatile (VOC) potrivit regulamentului EMICODE.
EC 1
EC 2
Grupe produse
µg/m³
µg/m³
1. Produse lichide
< 100
> 100 < 300
2. Produse anorganice praf
< 200
> 200 < 600
3. Produse organice în pastă
< 500
> 500 < 1500
4. Sigilanţi
< 300
> 300 < 600
5. Produse de vopsire
< 150
> 150 < 450

Avantaj: îmbunătăţirea aerului în
interiorul clădirilor.

CONŢINUT SCĂZUT DE SOLVENŢI
Potrivit metodei stabilite de Directiva 2004-42-CE - DECOPAINT
Materialele din categoria Organice Minerale pot conţine maxim 5 g/kg (0,5% în greutate) de solvenţi cu un punct de fierbere mai mic sau egal cu 250 °C la presiunea mediului înconjurător.
Pentru bicomponente, procentul se calculează pe produsul amestecat.
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Avantaj: protecţia aerului pe care
îl respirăm şi sănătatea utilizatorului.

/
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PROTECŢIA MEDIULUI
Potrivit Regulamentului CE 1907-2006 REACH

ological Im

Produsele nu prezintă fraze de risc ambiental potrivit Reglementărilor în vigoare. Fraze interzise:
R50 - Foarte toxic pentru organismele acvatice
R51 - Toxic pentru organismele acvatice
R52 - Nociv pentru organismele acvatice
R53 - Poate avea efecte nefaste pe termen lung asupra mediului acvatic
R54 - Toxic pentru floră
R55 - Toxic pentru faună
R56 - Toxic pentru organismele din sol
R57 - Toxic pentru albine
R58 - Poate avea efecte nefaste pe termen lung asupra mediului
R59 - Periculos pentru stratul de ozon
La bicomponente, clasificarea este determinată de componentul cel mai periculos.

Avantaj: apa, ca şi aerul, este elementul cel mai preţios, dar care
poate fi cel mai uşor poluat.
Protejarea ecosistemului global,
îndeosebi a celui acvatic, este
fundamentală pentru ocrotirea
vieţii pe planeta noastră.

MATERIAL NETOXIC
Grad de periculozitate potrivit directivei ECOLABEL: cancerigen, mutagen, toxic + nocivitate prin inhalare R20 şi R42 Regulamentul CE 1907-2006 REACH

He

alth Care

Materiale nepericuloase sau cu grad scăzut de periculozitate Fiind produse de uz profesional, este
admis gradul scăzut de periculozitate (iritant) şi cel care poate fi administrat uşor pe şantier (periculozitate pentru piele, folosirea mănuşilor/dispozitivelor de protecţie) sau cel privind un eveniment
improbabil (ingerare).
Fraze interzise:
R20 - Nociv prin inhalare
R23 - Toxic prin inhalare
R24 - Toxic prin contact cu pielea
R25 - Toxic prin ingerare
R26 / R27 / R28 - Foarte toxic prin inhalare, contact cu pielea şi ingerare
R39 / R40 - Efecte cancerigene
R42 - Poate provoca sensibilizare prin inhalare
R45 - Cancerigen
R46 - Poate provoca modificări genetice ereditare
R48 - Daune grave prin expuneri prelungite
R49 - Poate provoca cancerul prin inhalare
R60 / R61 / R62 / R63 / R64 - Pericole pentru făt şi pentru fertilitate
R68 - Suspect cancerigen
La bicomponente, clasificarea este determinată de componentul cel mai periculos.

Avantaj: protejarea sănătăţii utilizatorului în faza aplicării produsului.

Gama ECO - Materiale cu Impact Ambiental Scăzut
Categoria
Organice Fluide
Produse fluide pe bază
organică polimerică mono şi bicomponente.
Criteriile mai semnificative de evaluare a impactului
ambiental, referitoare la producerea acestor materiale,
sunt dedicate în special definirii porţiunii fluide a
produsului şi arată conţinutul de apă şi cel de solvent
care trebuie să fie mai mic de 8% în greutate.
Emisia substanţelor organice volatile pentru poluarea
indoor, gradul de periculozitate sanitară pentru
protejarea utilizatorului şi eticheta de risc pentru
natură şi mediul înconjurător completează clasificarea
acestei categorii de materiale.

EXEMPLU DE GREENBUILDING RATING
APLICAT PRODUSULUI KERAGRIP ECO
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Aparţin acestei categorii următoarele clase de produs:

•• Agenţi pregătitori organici fluizi pentru straturi
suport

INDICAŢII PREZENTE
PE FIECARE AMBALAJ
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Descrierea şi avantajele eco-compatibilităţii
Marcaj ECO / GreenBuilding Rating
Prescrieri ale normelor europene (verso)
Certificate şi teste tehnologice (verso)
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LABEL GREENBUILDING RATING PREZENTĂ
ÎN TOATĂ DOCUMENTAŢIA TEHNICĂ

kg

•• Aditivi pentru straturile de fond
•• Impermeabilizanţi organici pentru straturi suport
•• Vopsele organice fluide pentru parchet
•• Detergenţi, agenţi protectivi şi ceară pentru parchet
•• Sisteme pentru injectări şi lipiri structurale
•• Protectoare impregnante
•• Emailuri şi vopsele pentru lemn şi fier
•• Soluţii eco-compatibile pentru şantier

ological Im

Nicio etichetă
de risc
ambiental

He

a lth Care

Nu este toxic
sau periculos

a Clasa de Rating (ECO 5)
b Criterii eco-compatibile ale categoriei Organice Fluide
c Valori ale performanţelor eco-compatibile

CELE 5 CRITERII PREVĂZUTE DE GREENBUILDING RATING
ÎN CATEGORIA MATERIALELOR ORGANICE FLUIDE
EMISII VOC
Potrivit Regulamentului EMICODE Institutul GEV
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Material certificat GEV (EC 1 - EC 2) cu emisii scăzute sau foarte scăzute de substanţe organice
volatile (VOC) potrivit regulamentului EMICODE.
EC 1
EC 2
Grupe produse
µg/m³
µg/m³
1. Produse lichide
< 100
> 100
< 300
2. Produse anorganice praf
< 200
> 200
< 600
3. Produse organice în pastă
< 500
> 500
< 1500
4. Sigilanţi
< 300
> 300
< 600
5. Produse de vopsire
< 150
> 150
< 450

Avantaj: îmbunătăţirea aerului în
interiorul clădirilor.

MATERIALE PE BAZĂ DE APĂ
Materiale care folosesc solventul cel mai simplu şi natural: apa.
Pot conţine procente mici de solvenţi.
Pentru bicomponente, procentul se calculează pe produsul amestecat.

W

ater Based

Avantaj: materialele water based
garantează un consum foarte scăzut sau nul de solvenţi şi limitează
producţia şi transportul sarcinilor
periculoase şi poluante.
Sunt mai puţin periculoase şi mai
uşor de administrat pe şantier pentru utilizator.

CONŢINUT SCĂZUT DE SOLVENŢI
Potrivit metodei stabilite de Directiva 2004-42-CE - DECOPAINT
Materialele din categoria Organice Fluide pot conţine maxim 80 g/kg (8% în greutate) de solvenţi
cu un punct de fierbere mai mic sau egal cu 250 °C la presiunea mediului înconjurător.
Pentru bicomponente, procentul se calculează pe produsul amestecat.

SLV

Avantaj: protecţia aerului pe care
îl respirăm şi sănătatea utilizatorului.
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PROTECŢIA MEDIULUI
Potrivit Regulamentului CE 1907-2006 REACH

ological Im

Produsele nu prezintă fraze de risc ambiental potrivit Reglementărilor în vigoare. Fraze interzise:
R50 - Foarte toxic pentru organismele acvatice
R51 - Toxic pentru organismele acvatice
R52 - Nociv pentru organismele acvatice
R53 - Poate avea efecte nefaste pe termen lung asupra mediului acvatic
R54 - Toxic pentru floră
R55 - Toxic pentru faună
R56 - Toxic pentru organismele din sol
R57 - Toxic pentru albine
R58 - Poate avea efecte nefaste pe termen lung asupra mediului
R59 - Periculos pentru stratul de ozon
La bicomponente, clasificarea este determinată de componentul cel mai periculos.

Avantaj: apa, ca şi aerul, este elementul cel mai preţios, dar care
poate fi cel mai uşor poluat.
Protejarea ecosistemului global,
îndeosebi a celui acvatic, este
fundamentală pentru ocrotirea
vieţii pe planeta noastră.

MATERIAL NETOXIC
Grad de periculozitate potrivit directivei ECOLABEL: cancerigen, mutagen, toxic + nocivitate prin inhalare R20 şi R42 Regulamentul CE 1907-2006 REACH

He
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Materiale nepericuloase sau cu grad scăzut de periculozitate Fiind produse de uz profesional, este
admis gradul scăzut de periculozitate (iritant) şi cel care poate fi administrat uşor pe şantier (periculozitate pentru piele, folosirea mănuşilor/dispozitivelor de protecţie) sau cel privind un eveniment
improbabil (ingerare).
Fraze interzise:
R20 - Nociv prin inhalare
R23 - Toxic prin inhalare
R24 - Toxic prin contact cu pielea
R25 - Toxic prin ingerare
R26 / R27 / R28 - Foarte toxic prin inhalare, contact cu pielea şi ingerare
R39 / R40 - Efecte cancerigene
R42 - Poate provoca sensibilizare prin inhalare
R45 - Cancerigen
R46 - Poate provoca modificări genetice ereditare
R48 - Daune grave prin expuneri prelungite
R49 - Poate provoca cancerul prin inhalare
R60 / R61 / R62 / R63 / R64 - Pericole pentru făt şi pentru fertilitate
R68 - Suspect cancerigen
La bicomponente, clasificarea este determinată de componentul cel mai periculos.

Avantaj: protejarea sănătăţii utilizatorului în faza aplicării produsului.

Gama BIO - Materiale Naturale Transpirante
Marca naturală NHL şi
certificarea europeană EN 459-1
Produsele Biocalce pe bază de var natural pur certificat NHL conform
normelor europene.
În GreenBuilding, pereţii clădirilor sunt construiţi cu
materiale naturale, transpirante şi eco-compatibile:
trebuie să prezinte caracteristici foarte bune de
transpirabilitate şi să garanteze un schimb constant
între interior şi exterior, satisfăcând astfel exigenţele
fizice, biologice şi ambientale ale celor care locuiesc în
ele.
Şi din acest motiv, GreenBuilding preferă folosirea unor
materiale simple şi naturale pe bază de var hidraulic
natural NHL deoarece, fiind produse foarte poroase,
higroscopice şi transpirante, permit un schimb
continuu de aer şi aburi care menţine clădirea într-un
echilibru perfect şi îmbunătăţeşte aerul din interiorul
acesteia.
Din septembrie 2002 a intrat în vigoare noua normă
europeană EN 459-1 care clasifică şi deosebeşte varurile
pentru construcţii potrivit unui model unic şi certificat
la nivel european. Această nouă metodă de clasificare
este determinată de nevoia de a preciza caracteristicile
liantului, garantând proiectantului, aplicatorului şi
utilizatorului final identificarea adevăratelor varuri
naturale transpirante, potrivit unor caracteristici
tehnice precise, cu respectarea normelor în vigoare şi
a GreenBuilding Rating.
Noua normă europeană EN 459-1 referitoare la varurile
pentru construcţii identifică şi defineşte două tipuri de
varuri hidraulice:

yy

VARUL HIDRAULIC NATURAL NHL
(NATURAL HYDRAULIC LIMES)
	Var care rezultă din stingerea produsului arderii
la temperatură scăzută (T max. 1250 °C) a
unei singure materii prime: calcarul marnos,
adică o rocă calcaroasă având o proporţie bine
determinată de argilă.
yy VAR HIDRAULIC ARTIFICIAL HL
(HYDRAULIC LIMES)
	Var compus din hidroxid de calciu, silicat de calciu
şi aluminat de calciu rezultând din amestecul
unor materiale corespunzătoare precum clinkerul.
Aceste varuri nu pot fi clasificate ca naturale şi
trebuie considerate, din toate punctele de vedere,
ca fiind cimenturi cu rezistenţă scăzută.
Conform
principiilor
inovării,
ecologiei
şi
transparenţei care o caracterizează, firma Kerakoll a
aplicat imediat noile reglementări, identificând prin
simboluri de conformitate toate produsele gamei
naturale BIO.

Varul natural pur NHL Kerakoll
respiră şi îmbunătăţeşte calitatea aerului intern
Tencuielile naturale Biocalce diluează până la 90% substanţe poluante
aflate în aerul din interiorul clădirilor.
Pentru a măsura poluarea internă, a fost creat proiectul
Indoortron, o casă reconstruită în laborator în care se
analizează pericolele prezente între zidurile casei.
Laboratorul se află în Centrul Comun de Cercetări al
Comisiei Europene JRC - Ispra (Varese).
Scopul acestui centru este de a identifica nivelele de
atenţie şi recomandările ce trebuie urmate. În cazul
poluării indoor, într-adevăr, nu există niciun control şi
niciun nivel de alertă care trebuie monitorizat.
În Indoortron pot fi reconstruite mii de ambiente,
cu o variaţie a temperaturii între 15 °C şi 45 °C şi a
procentului de umiditate relativă între 20 şi 90%. În
acest fel, se poate simula situaţia internă din locuinţele
aflate în zone geografice diferite şi în perioade diferite
ale anului.
Din 2006, firma Kerakoll colaborează cu JRC pentru a
putea demonstra în mod obiectiv transpirabilitatea şi
beneficiile aduse dintotdeauna sănătăţii persoanelor
de materialele naturale din gama BIO. În special, studiul
analizează în mod ştiinţific capacitatea de ventilare
naturală a întregului sistem constructiv al zidăriilor:
mortare, tencuieli, gleturi de netezire şi finisaje colorate.
Primele date oferite de laboratoarele Comisiei Europene
confirmă faptul că tencuielile naturale Biocalce respiră
şi îmbunătăţesc calitatea aerului indoor, în beneficiul
sănătăţii, a locuitorilor şi a clădirilor.

S-a demonstrat din punct de vedere ştiinţific că
tencuielile Biocalce constituie un adevărat plămân
higrometric care îmbunătăţeşte condiţiile de trai
din spaţiile interne. Într-adevăr, agenţii poluanţi şi
umiditatea internă sunt capturate de porozitatea
ridicată a tencuielilor Biocalce şi dirijate prin capilaritate
în mod rapid şi continuu spre exterior. Acest ciclu de
difuzare garantează spaţii sănătoase, într-un echilibru
higrometric perfect şi o calitate mai bună a aerului
indoor, ajutându-i pe oameni să trăiască mai bine.

DILUĂRI POLUANŢI INDOOR (Date JRC)
CO2
- 62% in 7 ore
Limonen
- 30% in 6 ore
Toluen
- 90% in 7 ore
REDUCEREA UMIDITĂŢII INTERNE (Date JRC)
H2O (tencuială Biocalce NHL)
-50% in 24 ore
H2O (tencuială pe bază de ciment)
-50% in 67 ore
UMIDITATE

TEST DE ELIMINARE A UMIDITĂŢII

UMIDITATE
ÎN EXCES
MAXIMĂ
ELIMINAREA
UMIDITĂŢII

CIMENT
- 50%

VAR NHL

+280%
0		

24 ore		

67 ore TIMP

Graficul de comparaţie demonstrează cum transpirabilitatea excepţională a Varului
Natural Pur NHL din gama Bio Kerakoll garantează o viteză de eliminare a umidităţii
în exces cu 280% mai mare faţă de ciment.

PRINCIPALII POLUANȚI INDOOR
TOLUEN (C7H8)

LIMONEN (C10H16)

DIOXID DE CARBON (CO2)

Toluenul se foloseşte îndeosebi atât ca reactiv, cât
şi ca solvent. Folosit pentru a dizolva răşini, unsori,
uleiuri, vopsele, adezivi, coloranţi şi numeroşi alţi
compuşi. În ciuda caracterului său nociv, se foloseşte
în mod ocazional şi în mediul casnic ca agent de
curăţare pentru casă.
Toluenul este prezent în cantităţi mari şi în fumul de
ţigară.
Clasificat ca teratogen şi ca sursă de daune grave
aduse sănătăţii în cazul expunerii prelungite,
toluenul afectează nervii, rinichii şi probabil şi ficatul.
Inhalarea vaporilor acestuia provoacă simptome
precum oboseală, greaţă, confuzie, probleme în
coordonarea mişcărilor şi poate duce la pierderea
cunoştinţei.

Este un lichid cu miros de lămâie sau de portocală
foarte răspândit în multe uleiuri esenţiale, dar cel mai
des este produs prin procese de sinteză chimică.
Limonenul este folosit pe larg ca aromatizant în
industria farmaceutică şi chimică (detergenţi,
parfumanţi...).
De asemenea, are proprietăţi solvente optime şi se
foloseşte, în acest scop, în industria cauciucului şi a
vopselelor.
Clasificat ca iritant şi periculos pentru mediul
înconjurător, limonenul este poluant cu o toxicitate
scăzută, dar este foarte răspândit în locuinţe.

Dioxidul de carbon este un gaz incolor şi inodor
foarte răspândit în natură şi este considerat unul
dintre principalele gaze de seră din atmosfera
terestră.
În interiorul clădirilor, concentraţia de CO2 poate
atinge chiar nivele ridicate, dezvoltându-se din toate
procesele de combustie (aragaz, boiler, arzătoare
pentru încălzire...) şi în spaţiile aglomerate prin
respiraţia umană şi fumul de ţigară.
Dioxidul de carbon nu este toxic, nici periculos în
sine, dar dacă este inhalat în cantităţi ridicate şi pe
perioade îndelungate poate provoca indispoziţii,
stări de oboseală şi dureri de cap.

Gama BIO - Materiale Naturale Transpirante
Varul natural pur NHL Kerakoll
din piatră naşte o nouă piatră
Prin arderea marnei naturale obţinem cel mai bun var care, după un
proces natural lent, se transformă într-o nouă piatră foarte transpirantă
pe zidurile casei tale.
Varul hidraulic natural pur NHL din gama BIO se obţine
potrivit tradiţiei prin arderea în cuptoare verticale, la
temperaturi mai mici de 1000 °C, a calcarelor marnoase
extrase din aflorimente naturale.
Procesul de calcinare, care are loc fără adăugarea
argilei sau a altor materii prime corective, are o mare
influenţă asupra caracteristicilor fizice şi mecanice ale
varului natural obţinut. La calcarele marnoase pure
arse la temperaturi moderate, componentele originare
din argilă (îndeosebi SiO2, Al2O3) sunt transformate,
în timpul arderii, în silicaţi şi aluminaţi de calciu cu
reactivitate scăzută, formând astfel compuşi având
proprietăţi hidraulice care permit varului să se
întărească cu apă. Varul liber care rămâne se întăreşte
mai încet cu CO2 aflat în aer, îmbunătăţind, în decursul
timpului, caracteristicile fizice şi chimice ale mortarelor.

Var Hidraulic Natural Pur
Certificat NHL 3.5

CICLUL DE CARBONATARE
AL VARULUI NATURAL NHL
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Varul hidraulic natural pur NHL protejează împotriva
mucegaiurilor şi a bacteriilor, creând un mediu sănătos
şi confortabil: zidul rămâne uscat şi cald şi, prin funcţia
dezinfectantă a varului, dată de valoarea sa ridicată a
pH-ului bazic, nu permite bacteriilor şi mucegaiurilor
să se prindă pe zidărie şi să prolifereze, afectând
salubritatea încăperilor.
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Varul hidraulic natural pur NHL din gama BIO este de
calitate superioară, deoarece este ars la temperaturi
scăzute şi necesită mai puţină apă în timpul fazei
de stingere, astfel încât păstrează neschimbate
proprietăţile hidraulice ale compuşilor activi din punct
de vedere hidraulic. După ardere urmează o perioadă
lungă de stingere şi maturare, utilă pentru stabilizarea
compusului înainte de a trece la faza de măcinare.
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Varul natural pur NHL Kerakoll
cel mai bun antibacterian şi fungistatic natural
Produsele Biocalce testate de cele mai importante institute europene
împiedică în mod natural proliferarea microorganismelor, garantând
spaţii sănătoase.

B+ bacteriostatic
Raporturi de probă N. ESE Santé 2009
102/103/104/105/106/107
F+ fungistatic
Raporturi de probă N. ESE Santé 2009
112/113/135/136/137/138
Testele demonstrează că varul hidraulic natural pur NHL
Kerakoll are proprietăţi antibacteriene şi fungistatice
naturale extraordinare, fără adăugarea unor aditivi
chimici antimicrobiotici sau biocizi periculoşi, folosiţi în
unele produse chimice pentru construcţii.
Cercetarea a confirmat fără echivoc că spaţiile tencuite
şi zugrăvite cu materialele Biocalce garantează o
acţiune reparatoare şi benefică împotriva proliferării
bacteriilor şi a ciupercilor, în folosul sănătăţii şi a
bunăstării persoanelor care doresc să locuiască într-o
clădire GreenBuilding.
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Potrivit protocolului urmat de CSTB tencuielile, gleturile
de netezire şi finisajele colorate pe bază de var şi silicaţi
din gama BIO Kerakoll au fost clasificate:
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Cercetarea menită să testeze şi să garanteze acţiunea
antibacteriană naturală a varului hidraulic natural
pur NHL a fost efectuată de laboratoarele Kerakoll
în colaborare cu institutul francez CSTB (Centre
Scientifique et Technique du Bâtiment), Laboratorul de
microbiologie al Departamentului Energie-SănătateMediul înconjurător - Divizia Sănătate, cu sediul la
Marne-la-Vallée, Paris.
Microorganismele folosite pentru teste, cele mai
semnificative din spectru decât cele prezente în
ambient şi mai dăunătoare pentru sănătate, derivă
dintr-o tulpină de bacterii din culturile Institutului
Pasteur din Paris (una dintre cele mai importante
fundaţii private din lume pentru cercetare, prevenirea
şi tratamentul bolilor) şi din colecţia de mucegaiuri ale
Institutului de Igienă şi Epidemiologie-Micologie din
Bruxelles (IHEM, care deţine 20.000 de specii de ciuperci
şi drojdii, una din colecţiile cele mai importante din
Europa).

c k f r o m Fu n

ALERGENII BIOLOGICI INDOOR CEI MAI RĂSPÂNDIŢI
1 -	Mucegaiuri şi alge: proliferează în spaţii deosebit de
umede şi au nevoie de lumină pentru a se înmulţi. Se depun
şi reduc semnificativ funcţionalitatea tencuielii care, fiind
impermeabilizată de aceste microorganisme, încetează să
mai respire. Se întinde creând pe pereţi pete verzi şi roşii
neplăcute.

2 -	Acarieni: proliferează în sursele de praf şi în clima caldă/
umedă (temperatură de 25 °C, umiditate de 75%). Acarienii
din praf sunt răspunzători pentru cea mai mare parte a
alergiilor înregistrate în Europa.

3 -	Bacterii: se înmulţesc peste tot şi într-un mod incredibil
de rapid. Într-o perioadă scurtă de timp apar mirosuri
neplăcute.
	Se lipesc şi acţionează asupra igienei, sănătăţii şi valenţei
estetice a zidului (se decolorează finisajul/vopseaua).

4 -	Ciuperci: proliferează în spaţii umede şi în lipsa ventilaţiei.
Deteriorează polimerii în mod durabil, deoarece formează
pete şi distrug materialul. Se hrănesc cu mediul unde se
dezvoltă, degradând caracteristicile mecanice şi estetice ale
suprafeţelor.

Gama BIO - Materiale Naturale Transpirante
Din natură
numai cele mai bune elemente
Produsele Biocalce sunt formulate folosind numai elemente de origine
strict naturală pentru a garanta cea mai bună calitate posibilă.
Elementele folosite în produsele din gama BIO
sunt garantate de originea lor strict naturală şi de
provenienţa acestora.
Garantează prestaţii excepţionale în ceea ce priveşte

porozitatea, transpirabilitatea, igiena şi confortul celor
care doresc să proiecteze, să construiască şi să locuiască
într-o clădire GreenBuilding.

Puzzolană Naturală Extrafină Certificată: puzzolană
naturală de origine vulcanică provenind din zona
Campi Flegrei conferă o rezistenţă mecanică şi chimică
superioară.

Opus signinum: obţinut din măcinarea unor cărămizi
produse cu argile siltice şi pământ natural, se foloseşte
ca material inert adiţional pentru a spori porozitatea
naturală.

Pasta de Var Pur: pasta de var produsă prin arderea
rocii de calcar pure. Maturarea îndelungată conferă
pastei un caracter cremos mai accentuat, finisajul
decorativ devenind omogen şi uşor de aplicat.

Oleat de Sodiu Vegetal: extras din producţia uleiul de
măsline, reduce absorbţia apei.

Nisipuri de siliciu: extrase din albiile râurilor sunt
spălate şi cernute, astfel încât să rămână fără argilă şi
mâl.

Calcare Dolomitice: granulate de diferite dimensiuni
şi perfect desprăfuite, folosite pentru a garanta cea
mai înaltă calitate şi cel mai bun finisaj estetic.

Fibre de Celuloză Naturală: obţinute din prelucrarea
lemnului, măresc tixotropia şi reduc retragerile plastice
ale materialelor.

Răşină Vegetală de Pin: derivat prin distilare,
cristalizare şi rafinare din răşini de conifere, sporeşte
efectul aderent al materialelor.

Ulei de Pin: extras vegetal derivând din arbori, conferă
o mai mare lucrabilitate materialelor.
Marmură pură de Carrara: obţinută prin sfărâmare,
cu cernerea ulterioară prin ventilare se asigură o curbă
granulometrică perfectă celor mai fine materiale.

Aşchii de Plută: obţinute din prelucrarea plutei,
sporesc gradul de izolaţie, lucrabilitatea şi uşurinţa
materialelor pentru izolaţia termică.

Piatră Ponce Albă Pură: extrasă din cariere de
depuneri vulcanice, cernută şi ventilată, îmbunătăţeşte
gradul de izolare şi rezistenţa materialelor.

Cazeină Naturală Micronizată: extrasă prin
prelucrarea brânzeturilor, reglează fluiditatea pastei şi
îmbunătăţeşte aderenţa.

Silicat de Potasiu: silicatul de potasiu sau sticla
lichidă, se produce prin fuziunea făinii de siliciu şi
conferă rezistenţă şi transpirabilitate materialelor de
finisaj colorate.

Silicat de Sodiu: sare hidrosolubilă derivând din
prelucrarea carbonatului de sodiu şi a făinii de siliciu.
Folosit în soluţie lichidă, reacţionează cu calcarul
formând cristale insolubile consolidante.

Pământ şi Minerale Naturale: extrase din aflorimente
naturale sau din prelucrarea vegetalelor, garantează
decoraţii de mare valoare estetică.

Gama BIO Kerakoll este certificată
de cele mai importante institute europene
Produsele Biocalce au obţinut cele mai importante
certificări şi atestări de calitate GreenBuilding.

EN 459-1

este pur natural certificat NHL 3.5 (Natural
Hydraulic Limes) potrivit noii Norme Europene EN
459-1.

VAR
HIDRAULIC
NATURAL

SĂNĂTATE

EC1
GEV

este natural sănătos, singurul supus testelor
microbacteriologice ale Institutului CSTB care au
confirmat proprietăţile naturale antibacteriene şi
fungistatice naturale ale varului NHL.

este certificat EC 1 de Institutul GEV ca produs cu
emisii foarte scăzute de compuşi organici volatili
(VOC) şi este lipsit de substanţe toxice dăunătoare
pentru om şi pentru mediul înconjurător.

INDOOR
AIR QUALITY

SĂNĂTATE

CCA
BEST

VAR ECOCOMPATIBIL

97
07
I1

N

U

LIPSIT
DE RADON

este natural inofensiv, singurul care a obţinut
atestatul de material natural excelent de construcţie,
având indici de radioactivitate naturală inferiori
limitelor impuse de Comisia Europeană.

PUZZOLANĂ
NATURALĂ

ANTIBACTERIAN
NATURAL

SĂNĂTATE

SĂNĂTATE

este natural eco-compatibil şi a obţinut
importantul atestat de conformitate cu criteriile
de compatibilitate ambientală CCA de la BEST din
Milano.

RESTAURARE

TENCUIALĂ
NATURALĂ
DE FOND

EN 998
MORTARE
ŞI TENCUIELI
NATURALE

este natural reparatoare, singura care a
obţinut prestigioasa recunoaştere a certificării
Sanierputzsysteme cu materii prime exclusiv
naturale de la WTA din München.

este natural calitate, singura care a obţinut
certificarea CE potrivit normei EN 998, folosind
exclusiv materii prime naturale.
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Kerakoll, compania green care construieşte lumea mai bună.
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The GreenBuilding Rating 2010 este redactat în baza cunoştinţelor noastre tehnice şi aplicative cele mai bune şi este publicat de Kerakoll Spa ca anexă a Catalogului 2010.
Toate drepturile sunt rezervate. © Kerakoll. Drepturile asupra conţinutului acestei publicaţii este rezervat potrivit legilor în vigoare. Reproducerea, publicarea şi distribuţia, totală sau parţială, a întregului
material original cuprins în acest document sunt interzise în mod expres în lipsa autorizaţiei scrise.
Aceste informaţii pot fi supuse completărilor şi/sau modificărilor în decursul timpului din partea KERAKOLL Spa; pentru eventualele actualizări, puteţi consulta pagina de internet www.kerakoll.com.
KERAKOLL Spa răspunde cu privire la valabilitatea, actualitatea şi actualizarea informaţiilor sale numai dacă acestea sunt extrapolate direct din pagina sa de internet.
Produs pentru uz profesional. Pentru informaţii cu privire la datele de siguranţă ale produselor, consultaţi fişele respective, prevăzute şi livrate conform legii împreună cu eticheta sanitară aflată pe
ambalaj.
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