
Noutate absolută!  De astăzi există GeoLite®

GeoLite®:  primul geo-mortar pentru repararea 
monolitică a betonului

Inovaţie 

Mondială

Limitele tehnice și de performanță ale mortarelor obișnuite pe bază de ciment și aditivi chimici și ale sistemelor stratificate complexe 
pentru refacerea betonului sunt depășite astăzi de GeoLite®, revoluționarul geo-mortar mineral eco-compatibil care pasivizează, repară, 

netezește și protejează într-o singură soluție betonul deteriorat. Rezultat: reparări stabile în mod natural care se cristalizează pe beton într-un 
monolit cu durabilitatea tipică a unei roci minerale.



Ce este GeoLite®

GEOLITE® REZOLVĂ DEFINITIV PROBLEMA FISURILOR ŞI A DESPRINDERILOR

Cu toate că cimentul este liantul hidraulic cel mai răspândit în lume, există numeroase neajunsuri intrinseci tipice conglomeratelor pe bază de ciment.  
Printre acestea, contracția hidraulică este responsabilă pentru majoritatea fisurilor care survin la structuri.
Soluționarea punctelor slabe ale mortarelor pe bază de ciment a avut loc în decursul ultimilor 30 de ani, prin recurgerea la folosirea masivă a cimentului, a 
polimerilor de natură petrol-chimică și a substanțelor organice, dând naștere mortarelor de bază de ciment modificate cu polimeri organici care constituie 
însă sisteme foarte complexe, deoarece fiecare substanță poate afecta proprietățile celorlalte materiale organice: echilibrate în laborator, dar adesea critice în 
condițiile diferite de pe șantier.

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® 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® 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 conform standardelor GreenBuilding 
Kerakoll.

GEOLITE®: NATURAL STABIL ŞI REZISTENT ÎN TIMP ASEMENEA UNEI ROCI

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.



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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La betonul armat, carbonatarea provoacă coroziunea 
armăturilor care este și una din principalele cauze ale degradării 
materialului. Coroziunea provoacă două fenomene: 
- primul, cel mai periculos, privește reducerea secțiunii barei.
- al doilea comportă o desprindere a protecției fierului (spalling). 
Ejectarea protecției fierului provoacă expunerea completă a 
barelor de fier la acțiunea agresivă a mediului care este astfel 
accelerată.

Cum funcţionează GeoLite®

MORTARE POLIMER-CIMENT: LIMITELE REPARĂRII STRATIFICATE

STRATUL 1 - Mortar cu acţiune pasivantă asupra barelor de armătură
- Aplicare dificilă și pasivizare redusă a părţii din spate a barei de fier din armătură
- Aderenţă redusă a următorului mortar de reparare dacă este aplicat fără respectarea timpului de priză al produsului pasivant
- Anulează beneficiile ancorării mecanice garantate de nervurile barelor de fier din armătură și limitează ancorarea următorului mortar de 

reparare doar la aderenţa chimică.

Repararea stratificată creată în anii ‘80 prevede aplicarea succesivă a diferitelor materiale pentru protejarea barelor de fier din armătură. Fiecare 
material este proiectat pentru a fi mai protector și cu un modul elastic mai scăzut față de stratul precedent pentru a compensa carențele 
performanțelor (tehnice și chimice). Performanțele reparării prin stratificare succesivă sunt foarte limitate de diferitele condiții de pe șantier, care îi 
pot compromite eficiența: repararea stratificată continuă să fie, inevitabil, punctul slab al structurii din beton.

Boala betonului

STRATUL 2 - Aditiv chimic și Mortar de reparare
- Pentru unele mortare vechi polimer-ciment se recomandă încă aditivarea ulterioară preventivă pentru. Aceşti aditivi chimici reduc însă 

drastic rezistenţele mecanice, limitând prestaţiile mortarelor
- Mortarele polimer-ciment au, în mod tradiţional, o granulaţie mare (3 mm) și prezintă două puncte critice:

1 - imposibilitatea de a înfășura complet partea din spate a barelor de fier din armătură, lăsând goluri care pot compromite eficienţa 
reparării

2 - necesitatea de a avea peste 1 cm grosime pentru a nu risca fisurări și separarea materialului de refacere
- Mortarele pe bază de ciment modificate cu polimeri conţin cantităţi mari de ciment Portland, polimeri de natură petrol-chimică și 

substanţe organice care fac ca aceste produse să fie sisteme foarte complexe și cu o toleranţă redusă faţă de diferitele condiţii de pe șantier, 
pe lângă impactul ridicat asupra mediului și emisiile mari de VOC.

STRATUL 3 - Netezire
- Extrem de sensibil faţă de condiţiile climatice de pe șantier, își poate pierde caracteristicile mecanice și chimico-fizice din cauza unei 

maturări incorecte, dacă este aplicat în grosimi reduse sau pe suporturi nepregătite corespunzător (peticiri sau beton vechi)
- Dacă este folosit necorespunzător cu o grosime mare din motive de șantier (racorduri, deplasări, defecte de turnare) mortarul fin de 

netezire se poate fisura în mod difuz și nu mai protejează structura din beton.

STRATUL 4 - Vopsea acrilică elastomerică
- Aplicat ca strat filmogen elastic pentru a decora suprafeţe cu probleme de fisurări sau pentru a asana defectele straturilor precedente ale reparării stratificate, după doar câţiva ani își 

poate pierde caracteristica elastică, limitând funcţia sa protectoare
- Transpirabilitatea foarte redusă nu le permite vaporilor să treacă liber mărind riscul de formare a bulelor, eflorescenţelor, fisurilor răspândite, în dezavantajul durabilităţii lucrării de 

reparare.
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Regularizează3

Pasivizează 1
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.

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 agresiunea 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.

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.

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.

GeoLite® pasivizează, reconstruieşte, regularizează şi protejează: ia naştere repararea 
monolitică a betonului prin cristalizare



GeoLite® conform cu norma EN 1504

EN 1504

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® Marcaj triplu, siguranţă triplă.

GEOLITE®: TOATĂ SIGURANȚA CLASEI STRUCTURALE R4 ÎN ORICE CONDIȚIE

Standardul EN 1504 prevede 4 clase de rezistență pentru mortarele de reparare: 
Mortare nestructurale: Clasa R1 și R2 cu rezistență mecanică și fizică scăzută, adecvate pentru repararea betonului nearmat 
sau ca mortare de finisaj.
Malte Strutturali: Clasa R3 e R4 cu performanțe ridicate pentru lucrări de reconstrucție, reparări structurale și colaborante de 
opere din beton armat.

Standardul EN 1504-3 prevede că, pentru repararea betonului armat, trebuie să se folosească exclusiv mortare rezistente la 
carbonatare. 

GEOLITE®: UNICA REPARARE MONOLITICĂ CONFORM STANDARDULUI EN 1504

Materialele destinate întreținerii, reparării, consolidării și protejării structurilor existente din beton armat trebuie să aibă marcajul CE conform standardului EN 1504.
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).
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GeoLite®, după maturarea în aer într-un mediu deosebit de uscat (PCC – maturare în cameră 
climatizată la 21 ± 2 °C și U.R. de 60 ± 10%) îndeplinește condițiile prevăzute de EN 1504-3, Clasa 
Structurală R4: așadar poate fi utilizat la repararea și consolidarea structurilor din beton armat care, în 
serviciu, sunt expuse aerului (părți frontale, pilaștri, traverse etc.)

GeoLite®, după maturarea constantă în apă (CC – maturare sub apă la 21 ± 2 °C) îndeplinește condițiile 
prevăzute de EN 1504-3, Clasa Structurală R4: așadar poate fi utilizat la repararea și consolidarea structurilor 
din beton armat care, în serviciu, operează constant sub apă (canale, piscine, bazine etc.)

GEOLITE®: TOATĂ SIGURANȚA CLASEI STRUCTURALE R4 ÎN ORICE CONDIȚIE

Pentru mortarele clasificate nestructurale (R1, R2) standardul nu prevede rezistența la carbonatare și, în consecință, 
acestea sunt considerate neadecvate pentru repararea betonului armat, cu excepția cazului în care sunt, la rândul 
lor, protejate printr-o acoperire superficială cu caracteristici dovedite de protecție împotriva carbonatării conform 
standardului EN 1504-2 (principiul 1-PI).

Mortarele din Clasa R4 asigură o protecție și o durabilitate mai bună decât cele din clasa R3. 
GeoLite® din clasa R4 este în topul performanțelor în orice condiție de utilizare deoarece este testat atât în 
condiții CC, cât și PCC.

GEOLITE®: SIMPLIFICĂ CAIETELE DE SARCINI PENTRU REPARAREA ȘI PROTEJAREA BETONULUI ARMAT CONFORM STANDARDULUI EN 1504-9

GeoLite® permite lucrări de reparare bazate pe Principiile și Metodele de protecție și reparare prevăzute de standardul EN 1504-9.
Datorită lucrărilor de reparare monolitice garantate de GeoLite® de astăzi, proiectantul poate redacta caiete de sarcini simplificate care permit executarea perfectă și ușoară a lucrării de întreținere a structurilor din beton armat cu respectarea 
reglementărilor în vigoare.

În special, GeoLite® garantează pasivarea barelor de fier (CA – Control of Anodic Areas), protejarea față de penetrarea CO2 (Carbonation Resistance: Passes – EN 1504-3) și lucrări de reparare conform principiilor: CR (Concrete Repair), SS 
(Structural Strengthening) și RP (Restoring Passivity). În plus, GeoLite® prin posibilitatea de a fi utilizat și ca masă de șpaclu cu rol protector, respectă condițiile prevăzute de Principiile de Protecție și Reparare: MC (Moisture Control), PR (Physical 
Resistance) și IR (Increasing Resistivity).
GeoLite® MicroSilicato completează strategiile de intervenție efectuate cu GeoLite® și GeoLite® Magma permițând efectuarea lucrărilor de protecție conform principiilor PI (Protection Ingress), precum și MC și IR.

MC
2.2

METHOD
EN 1504-2

Controlul 
umidității

CR
3.2

METHOD
EN 1504-3

Repararea 
betonului

CR
3.1 - 3.3

METHOD
EN 1504-3

Repararea 
betonului

SS
4.2 - 4.4

METHOD
EN 1504-3 / 6

Ranforsare 
structurală

PR
5.1

METHOD
EN 1504-2

Creșterea rezistenței 
fizice

RP
7.1 - 7.2

METHOD
EN 1504-3

Conservarea 
sau restabilirea 
pasivității

IR
8.2

METHOD
EN 1504-2

Creşterea rezistivității

CA
11.2

METHOD
EN 1504-7

Controlul zonelor 
anodice

PASSES
CARBONATION
RESISTANCE

EN 1504-3

Controlul 
carbonatării

PI
1.3

METHOD
EN 1504-2

Geo-mortare GEOLITE® MicroSilicato GEOLITE®

IR
8.2

METHOD
EN 1504-2

Creşterea 
rezistivității

MC
2.2

METHOD
EN 1504-2

Controlul umiditățiiProtecție împotriva 
intrării



GeoLite®: geo-mortarul cu timp de priză ce poate fi particularizat
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GEOLITE®: PRIMA GAMĂ DE GEO-MORTARE DIN CLASA R4 CU TIMPI DE PRIZĂ PERSONALIZABILI 

Cercetătorii Kerakoll au dezvoltat gama inovatoare GeoLite® în două versiuni: tixotropică în trei timpi de priză care se pot amesteca între ei (80, 40 și 10 minute) și fluidă în doi timpi de priză  
(60 și 20 de minute). GeoLite® se adaptează tuturor exigențelor de pe șantier în funcție de tipul lucrării și de condițiile climatice deoarece se poate modula timpul de priză pentru a obține prelucrarea 
dorită, menținând neschimbate caracteristicile tehnice ale produsului (Clasa de rezistență R4).
Datorită acestei caracteristici extraordinare GeoLite® garantează cele mai bune performanțe tehnice și poate fi personalizat pentru a rezolva cu succes orice necesitate de pe 
șantier.

început priză (min.)
sfârşit priză (min.)



EMISII SCĂZUTE CO2
Reduce poluarea deoarece, în timpul producerii sale, emite cantități 
scăzute de gaze de seră (181 g/kg de CO2).

IAQ VOC
GeoLite® este primul mortar pentru reparare cu emisii foarte scăzute de 
substanţe organice volatile (VOC) asigurând o calitate mai bună a 
aerului.

MINERALE REGIONALE
Conține 67% din greutate minerale naturale regionale din care 34% 
rezultate din materii prime reciclate.

RECICLABIL CA MATERIAL INERT
GeoLite®, după întărire, poate fi reciclat ca deşeuri inerte, deoarece nu 
suferă nicio transformare fizică, chimică sau biologică.

ATESTAT SGS
Institutul de Certificare Elveţian SGS atestă 
metoda de măsurare pentru Durabilitatea 
mediului, GreenBuilding Rating® Kerakoll.

SISTEM DE MĂSURARE ATESTAT DE ORGANISMUL DE CERTIFICARE SGS

GREENBUILDING RATING® DE GEOLITE® MAGMA

GEOLITE®: GEO-MORTARUL CEL MAI SIGUR DIN LUME

GeoLite® este revoluționar și în ceea ce privește atenția față de mediu și de sănătatea omului. Testele efectuate de cercetătorii de la GreenLab 
Kerakoll confirmă emisia practic nulă de compuși organici volatili (VOC) atât în momentul preparării pe șantier, cât și în orele și în zilele următoare 
efectuării lucrărilor de reparare. GeoLite® se plasează pe treptele cele mai înalte în protejarea sănătății operatorilor, așa cum confirmă certificatele 
EC 1–R Plus emise de GEV, constituind o confirmare și o garanție a faptului că GeoLite® se numără printre cele mai sigure produse de construcții din 
lume.

GEOLITE® MICROSILICATO REGENEREAZĂ PRIN CRISTALIZARE STRUCTURILE DIN BETON

Betonul este un material compact care prezintă porozități și microporozități invizibile cu ochiul liber. 
GeoLite® MicroSilicato este revoluționara geo-vopsea care conține microparticule geo-active de natură silicatică care reușesc să 
pătrundă în pori și, prin cristalizare interstițială cu matricea de ciment a betonului, îl cicatrizează sigilând trecerea agenților chimici 
agresivi din mediu. 
GeoLite® MicroSilicato protejează betonul de carbonatare și de absorbția apei meteorice, garantează o transpirație continuă a 
suportului datorită capacității sale transpirante naturale, protejează, dar lasă libere microporozitățile să respire.
Betonul, regenerat cu GeoLite® MicroSilicato, se menține așadar tânăr și în stare perfectă.

GEOLITE® VOPSEA 

GeoLite®: tehnologie inovatoare, sigură și eco-compatibilă
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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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GeoLite® este în clasa A+, conform prevederilor Decretului francez nr. 2011-321 al Ministerului Ecologiei, Dezvoltării Durabile, Transporturilor și 
Locuinței. este prevăzută specificarea informațiilor privind emisiile de substanțe organice volatile în aerul intern, comportând un risc de toxicitate, 
pe o scară cuprinsă între A+ (emisii foarte reduse) și C (emisii ridicate).

*  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).



Sistem stratificat și produse depășite din punct de vedere tehnologic, mai mult de 5 produse,  
5 faze de aplicare, 6 zile de lucru

Vechile mortare pe bază de ciment modificate cu polimeri, create în anii ‘80 constituie sisteme complexe greu de aplicat, costisitoare și mai sensibile la condițiile climatice de 
pe șantier care le pot limita performanțele și durabilitatea. Acest lucru le impune producătorilor să prevadă și astăzi lucrări de reparare prin stratificarea succesivă a unor 

materiale diferite care pot cauza erori pe șantier sau o aplicare doar parțială a sistemului care le poate afecta eficiența.

MORTAR CU ACȚIUNE PASIVANTĂ
Aplicarea mortarului de bază de ciment 
anti-coroziv bicomponent pentru 
protejarea barelor de fier din armătură

ADITIVI
Prepararea mortarului modificat cu 
polimeri prin adăugarea de aditivi de 
maturare sau de întârziere

MORTAR CU GRANULAŢIE MARE
Aplicarea mortarului modificat cu 
polimeri cu contracție controlată, 
armat cu fibre pentru asanarea 
betonului

MORTAR FIN
Aplicarea mortarului de bază de 
ciment bicomponent pentru finisarea 
betonului

VOPSEA ELASTOMERICĂ
Aplicarea vopselei elastomerice 
protectoare anti-fisurare

GeoLite® pe şantier

ziua 1 ziua 6ziua 2 ziua 3
1 2 3 4 5
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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 

GeoLite®: repararea monolitică eco-compatibilă a betonului
2 produse minerale, doar 2 faze de aplicare, doar 5 ore de lucru

5 ore
1 2

GeoLite® este revoluționarul geo-mortar eco-compatibil care garantează reparări monolitice insensibile față de trecerea timpului.
GeoLite® este unicul conceput să faciliteze munca pe şantier: monocomponent, se amestecă doar cu apă; are caracteristici extraordinare de prelucrare deoarece 

permite personalizarea timpilor de priză în funcție de condițiile climatice și de pe șantier; garantează o extremă simplitate, siguranță și rapiditate a reparării 
structurilor din beton.



Geo-mortar Tixo

GeoLite®
Geo-mortar mineral certificat, eco-compatibil, pe bază de geo-liant cu reacţie cristalină, pentru pasivizarea, repararea, netezirea şi protecţia monolitică a structurilor din beton degradat, 
ideal în GreenBuilding. Conţinut foarte redus de polimeri petrochimici, fără fibre organice. Tixotropic, cu priză normală.

GeoLite® este un geo-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. Adecvat ca matrice anorganică minerală în sistemele de consolidare compozite din gama GeoSteel.

Cod Ambalaj
02892 25 kg

• Consum ≈ 17 kg/m2 pe cm de grosime • Palet 1500 kg • Valabilitate ≈ 12 luni în ambalajul original la loc uscat

*  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).
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GeoLite®
 - Categoria: Anorganice minerale
 - Repararea şi consolidarea beton armat şi zidărie
 - Rating: Eco 3

SISTEM DE MĂSURARE ATESTAT DE ORGANISMUL DE CERTIFICARE SGS

GREENBUILDING RATING®

• GEO-LIANT. Utilizarea exclusivă a geo-liantului inovator Kerakoll revoluţionează 
mortarele pentru repararea betonului, garantând niveluri de siguranţă inegalabile 
până acum şi performanţe unice de eco-compatibilitate.

• MONOLITIC. Primul geo-mortar care permite formarea unei mase monolitice 
capabile să înconjoare, să protejeze şi să ranforseze lucrările din beton armat, fără 
a fi nevoie de aplicarea mai multor straturi suprapuse. Unicul certificat pentru 
pasivizare, reconstrucţie, netezire, regularizare şi protecţie într-un singur strat.

• CRISTALIZANT. Reparaţiile monolitice cu GeoLite®, stabile natural, se cristalizează 
pe beton, garantând durabilitatea unei roci minerale.

• RAPID. Primul geo-mortar care necesită doar o singură zi de lucru pentru realizarea 
unei reparaţii complete, spre deosebire de cele şase zile impuse de ciclurile 
mortarelor tradiţionale de reparare, care trebuie realizate în mai multe straturi.

• ADAPTABIL. Prima gamă de geo-mortare cu timpi de priză diferiţi (> 80 – 40 – 10 
min.), ce pot fi amestecate între ele pentru a personaliza timpii de priză în funcţie de 
condiţiile existente pe şantier.

PLUS PRODUS
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 - Pe bază de geo-liant
 - Reparaţii eco-compatibile ale betonului
 - Conţinut foarte redus de polimeri 
petrochimici

 - Fără fibre organice
 - Cu emisii reduse de CO₂

 - Cu emisii foarte scăzute de substanţe 
organice volatile

 - Reciclabil ca material inert mineral 
evitând costurile pentru eliminare şi 
impactul asupra mediului

ECO NOTE

CALITATEA AERULUI INTERN (IAQ) VOC - EMISIE DE SUBSTANŢE ORGANICE VOLATILE
Conformitate EC 1-R plus GEV-Emicode Cert. GEV 3539/11.01.02
HIGH-TECH
Temperaturi limitã de aplicare de la +5 °C la +40 °C

Grosime minimă 2 mm

Grosime maximă pe strat 40 mm

Prestaţii conform normei EN 1504-7

Protecţie împotriva coroziunii nicio coroziune EN 15183

Aderenţă la tăiere > 80% din valoarea barei goale EN 15184

Prestaţii conform normei EN 1504-3 clasa R4 în condiţii CC şi PCC

Rezistenţă la compresie > 20 MPa (la 24 h) / > 50 MPa (la 28 zile) EN 12190

Rezistenţă la tracţiune prin flexiune > 5 MPa (la 24 h) / > 8 MPa (la 28 zile) EN 196/1

Legătură de aderenţă la 28 de zile > 2 MPa EN 1542

Rezistenţa la carbonatare specificaţie depăşită EN 13295

Modul de elasticitate cu compresie la 28 de zile 22 GPa in CC - 20 GPa in PCC EN 13412

Cicluri îngheţ-dezgheţ cu săruri pentru dezgheţare > 2 MPa EN 13687-1

Absorbţie capilară < 0,5 kg·m-2·h-0,5 EN 13057

Conţinut ioni clorură < 0,05% EN 1015-17

Prestaţii conform normei EN 1504-2 (C)

Permeabilitate la vapori de apă clasa I: SD < 5 m EN ISO 7783-2

Absorbţie capilară şi permeabilitate la apă w < 0,1 kg·m-2·h-0,5 EN 1062-3

Forţa de aderenţă la tracţiune directă > 2 MPa EN 1542

Retragere liniară < 0,3% EN 12617-1

PERFORMANŢĂ



GeoLite® 40
Geo-mortar mineral certificat, eco-compatibil, pe bază de geo-liant cu reacţie 
cristalină, pentru pasivizarea, repararea, netezirea şi protecţia monolitică a 
structurilor din beton degradat, ideal în GreenBuilding. Conţinut foarte redus de 
polimeri petrochimici, fără fibre organice. Tixotropic, cu priză semi-rapidă 40 min.

GeoLite® 40 este un geo-mortar tixotropic pentru pasivizarea, repararea, netezirea şi protecţia structurilor 
din beton armat, cum ar fi grinzi, stâlpi, plăci, părţi frontale, rampe, zidării aparente, elemente decorative, 
cornişe. Specific pentru intervenţii cu canciocul, la temperaturi joase, necesită punerea rapidă în lucru.  
Se poate vopsi după 4 ore.

• Consum ≈ 17 kg/m2 pe cm de grosime • Palet 1500 kg (saci de 25 kg) – 480 kg (4x5 kg) 
• Valabilitate ≈ 12 luni în ambalajul original la loc uscat

Cod Ambalaj
02900 25 kg
06243 4x5 kg

GeoLite® 10
Geo-mortar mineral certificat, eco-compatibil, pe bază de geo-liant cu reacţie 
cristalină, pentru pasivizarea, repararea, netezirea şi protecţia monolitică a 
structurilor din beton degradat, ideal în GreenBuilding. Conţinut foarte redus de 
polimeri petrochimici, fără fibre organice. Tixotropic, cu priză rapidă 10 min.

GeoLite® 10 este un geo-mortar tixotropic pentru pasivizarea, repararea, netezirea şi protecţia structurilor 
din beton armat, cum ar fi grinzi, stâlpi, plăci, părţi frontale, rampe, zidării aparente, elemente decorative, 
cornişe. Specific pentru intervenţii cu canciocul, la temperaturi joase, necesită punerea rapidă în lucru.  
Se poate vopsi după 4 ore.

• Consum ≈ 17,5 kg/m2 pe cm de grosime • Palet 1500 kg (saci de 25 kg) – 480 kg (4x5 kg)
• Valabilitate ≈ 6 luni în ambalajul original la loc uscat

Cod Ambalaj
05813 25 kg
06241 4x5 kg
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GeoLite® 40
 - Categoria: Anorganice minerale
 - Repararea şi consolidarea beton armat şi zidărie
 - Rating: Eco 4

SISTEM DE MĂSURARE ATESTAT DE ORGANISMUL DE CERTIFICARE SGS

GREENBUILDING RATING®
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 - Pe bază de geo-liant
 - Reparaţii eco-compatibile ale betonului
 - Conţinut foarte redus de polimeri 
petrochimici

 - Fără fibre organice
 - Reciclabil ca material inert mineral evitând 
costurile pentru eliminare şi impactul 
asupra mediului

 - Formulat cu minerale regionale cu emisii 
reduse de gaze cu efect de seră pentru 
transport; cu emisii reduse de CO2

 - Cu emisii foarte scăzute de substanţe 
organice volatile

ECO NOTE

• GEO-LIANT. Utilizarea exclusivă a geo-liantului inovator 
Kerakoll revoluţionează mortarele pentru repararea 
betonului, garantând niveluri de siguranţă inegalabile 
până acum şi performanţe unice de eco-compatibilitate.

• MONOLITIC. Primul geo-mortar care permite formarea 
unei mase monolitice capabile să înconjoare, să protejeze şi 
să ranforseze lucrările din beton armat, fără a fi nevoie de 
aplicarea mai multor straturi suprapuse. Unicul certificat 
pentru pasivizare, reconstrucţie, netezire, regularizare şi 
protecţie într-un singur strat.

• CRISTALIZANT. Reparaţiile monolitice cu GeoLite®, stabile 
natural, se cristalizează pe beton, garantând durabilitatea 
unei roci minerale.

• RAPID. Primul geo-mortar care necesită doar o singură 
zi de lucru pentru realizarea unei reparaţii complete, spre 
deosebire de cele şase zile impuse de ciclurile mortarelor 
tradiţionale de reparare, care trebuie realizate în mai 
multe straturi.

• ADAPTABIL. Prima gamă de geo-mortare cu timpi de 
priză diferiţi (> 80 – 40 – 10 min.), ce pot fi amestecate 
între ele pentru a personaliza timpii de priză în funcţie de 
condiţiile existente pe şantier.

PLUS PRODUS

*  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-LIANT. Utilizarea exclusivă a geo-liantului inovator 
Kerakoll revoluţionează mortarele pentru repararea 
betonului, garantând niveluri de siguranţă inegalabile 
până acum şi performanţe unice de eco-compatibilitate.

• MONOLITIC. Primul geo-mortar care permite formarea 
unei mase monolitice capabile să înconjoare, să protejeze şi 
să ranforseze lucrările din beton armat, fără a fi nevoie de 
aplicarea mai multor straturi suprapuse. Unicul certificat 
pentru pasivizare, reconstrucţie, netezire, regularizare şi 
protecţie într-un singur strat.

• CRISTALIZANT. Reparaţiile monolitice cu GeoLite®, stabile 
natural, se cristalizează pe beton, garantând durabilitatea 
unei roci minerale.

• RAPID. Primul geo-mortar care necesită doar o singură 
zi de lucru pentru realizarea unei reparaţii complete, spre 
deosebire de cele şase zile impuse de ciclurile mortarelor 
tradiţionale de reparare, care trebuie realizate în mai 
multe straturi.

• ADAPTABIL. Prima gamă de geo-mortare cu timpi de 
priză diferiţi (> 80 – 40 – 10 min.), ce pot fi amestecate 
între ele pentru a personaliza timpii de priză în funcţie de 
condiţiile existente pe şantier.

PLUS PRODUS

GeoLite® 10
 - Categoria: Anorganice minerale
 - Repararea şi consolidarea beton armat şi zidărie
 - Rating: Eco 4

SISTEM DE MĂSURARE ATESTAT DE ORGANISMUL DE CERTIFICARE SGS

GREENBUILDING RATING®

 - Pe bază de geo-liant
 - Reparaţii eco-compatibile ale betonului
 - Conţinut foarte redus de polimeri 
petrochimici

 - Fără fibre organice
 - Reciclabil ca material inert mineral evitând 
costurile pentru eliminare şi impactul 
asupra mediului

 - Formulat cu minerale regionale cu emisii 
reduse de gaze cu efect de seră pentru 
transport; cu emisii reduse de CO2

 - Cu emisii foarte scăzute de substanţe 
organice volatile

ECO NOTE
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Geo-mortar Tixo

GeoLite® Asfalto
Geo-mortar mineral certificat, eco-compatibil, pe bază de geo-liant cu reacţie cristalină, de culoare neagră specific pentru aplicări rutiere, ideal în GreenBuilding. Conţinut foarte redus de 
polimeri petrochimici, fără fibre organice. Tixotropic, cu priză rapidă 20 min.

GeoLite® Asfalto este un geo-mortar ideal pentru acele aplicări în care este necesară o dare rapidă în folosință, cum ar fi repararea pardoselilor industriale şi pentru aeroporturi, trotuare şi pentru ancorarea şi fixarea gurilor de vizitare, 
puţurilor, gardurilor, indicatoarelor de semnalizare, barierelor de protecţie.

• Consum ≈ 19 kg/m2 pe cm de grosime • Palet 1500 kg • Valabilitate ≈ 6 luni în ambalajul original la loc uscat

*  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).

Cod Ambalaj
06884 25 kg

PRIZĂ RAPIDĂ
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GeoLite® Asfalto
 - Categoria: Anorganice minerale
 - Repararea şi consolidarea beton armat şi zidărie
 - Rating: Eco 4

SISTEM DE MĂSURARE ATESTAT DE ORGANISMUL DE CERTIFICARE SGS

GREENBUILDING RATING®

• GEO-LIANT. Utilizarea exclusivă a geo-liantului inovator Kerakoll revoluţionează 
mortarele pentru repararea betonului, garantând niveluri de siguranţă inegalabile 
până acum şi performanţe unice de eco-compatibilitate.

• MONOLITIC. Primul geo-mortar care permite formarea unei mase monolitice, 
capabile să consolideze lucrările din beton armat.

• CRISTALIZANT. Reparaţiile monolitice cu GeoLite®, stabile natural, se cristalizează 
pe beton, garantând durabilitatea unei roci minerale.

• RAPID. Primul geo-mortar ce poate fi circulabil la numai 2 ore după aplicare. Specific 
pentru intervenții stradale și de amenajare urbană.

PLUS PRODUS

 - Pe bază de geo-liant
 - Conţinut foarte redus de polimeri 
petrochimici

 - Fără fibre organice
 - Formulat cu minerale regionale cu emisii 
reduse de gaze cu efect de seră pentru 
transport; cu emisii reduse de CO2

 - Cu emisii foarte scăzute de substanţe 
organice volatile

 - Reciclabil ca material inert mineral 
evitând costurile pentru eliminare şi 
impactul asupra mediului

ECO NOTE

CALITATEA AERULUI INTERN (IAQ) VOC - EMISIE DE SUBSTANŢE ORGANICE VOLATILE
Conformitate EC 1-R plus GEV-Emicode Cert. GEV 4439/11.01.02
HIGH-TECH
Temperaturi limitã de aplicare de la +5 °C la +40 °C

Prestaţii conform normei EN 1504-3 clasa R4 în condiţii CC şi PCC

Rezistenţa la compresie:

- la +5 °C  > 12 MPa (la 2 h) / > 15 MPa (la 4 h) / > 30 MPa (la 24 h) 
  > 40 MPa (la 7 zile) / > 50 MPa (la 28 zile) EN 12190

- la +21 °C  > 15 MPa (la 2 h) / > 18 MPa (la 4 h) / > 35 MPa (la 24 h) 
  > 45 MPa (la 7 zile) / > 55 MPa (la 28 zile) EN 12190

Rezistenţă la tracţiune prin flexiune:

- la +5 °C  > 2 MPa (la 2 h) / > 3 MPa (la 4 h) / > 5 MPa (la 24 h) 
  > 6 MPa (la 7 zile) / > 8 MPa (la 28 zile) EN 196/1

- la +21 °C  > 3 MPa (la 2 h) / > 4 MPa (la 4 h) / > 7 MPa (la 24 h) 
  > 8 MPa (la 7 zile) / > 9 MPa (la 28 zile) EN 196/1

Legătură de aderenţă la 28 de zile > 2 MPa EN 1542

Rezistenţa la carbonatare specificaţie depăşită EN 13295

Modul de elasticitate cu compresie la 28 de zile 27 Gpa in CC - 20 GPa in PCC EN 13412

Cicluri îngheţ-dezgheţ cu săruri pentru dezgheţare > 2 MPa EN 13687-1

Absorbţie capilară < 0,5 kg·m-2·h-0,5 EN 13057

Conţinut ioni clorură < 0,05% EN 1015-17

Prestaţii conform normei EN 1504-6

Rezistenţă la smulgerea barelor de oţel < 0,6 mm (sarcină 75 kN) EN 1881

PERFORMANŢĂ
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Geo-mortar Fluid

GeoLite® Magma
Geo-mortar mineral certificat, eco-compatibil, pe bază de geo-liant cu reacţie 
cristalină, pentru pasivizarea, repararea şi consolidarea monolitică a structurilor 
din beton degradat, ideal în GreenBuilding. Conţinut foarte redus de polimeri 
petrochimici, fără fibre organice. Turnabil, cu priză normală.

GeoLite® Magma este un geo-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 cu efect expansiv pentru ancorarea şi fixarea elementelor metalice.

• Consum ≈ 19 kg/m2 pe cm de grosime • Palet 1500 kg • Valabilitate ≈ 12 luni în ambalajul original la loc uscat

PRIZĂ NORMALĂ

Cod Ambalaj
05817 25 kg

GeoLite® Magma 20
Geo-mortar mineral certificat, eco-compatibil, pe bază de geo-liant cu reacţie cristalină, 
pentru pasivizarea, repararea şi consolidarea monolitică a structurilor din beton 
degradat, ideal în GreenBuilding. Conţinut foarte redus de polimeri petrochimici, fără 
fibre organice. Turnabil, cu priză rapidă 20 min.

GeoLite® Magma 20 este un geo-mortar turnabil, pentru pasivizarea, repararea şi consolidarea structurilor 
şi a infrastructurilor din beton armat, în care este necesară o dare rapidă în folosinţă, cum ar fi pardoseli 
industriale şi pentru aeroporturi, îmbinări stradale, trotuare şi cu efect expansiv pentru ancorarea şi 
fixarea gurilor de vizitare, puţurilor, gardurilor, indicatoarelor de semnalizare, barierelor de protecţie.

• Consum ≈ 19,5 kg/m2 pe cm de grosime • Palet 1500 kg • Valabilitate ≈ 6 luni în ambalajul original la loc uscat

PRIZĂ RAPIDĂ

Cod Ambalaj
05818 25 kg

CO

NTRIBUTES TO

P O I N T S

EN 1504-3 EN 1504-6 EN 1504-7

R4
WET WAY 

TESTED

CC

EN 1504-3

R4
DRY WAY 
TESTED

PCC

EN 1504-3

CR
3.2

METHOD
EN 1504-3

SS
4.2 - 4.4

METHOD
EN 1504-3 / 6

RP
7.1 - 7.2

METHOD
EN 1504-3

CA
11.2

METHOD
EN 1504-7

PASSES
CARBONATION
RESISTANCE

EN 1504-3

S-P-01089 CO

NTRIBUTES TO

P O I N T S

EN 1504-3 EN 1504-6 EN 1504-7

R4
WET WAY 

TESTED

CC

EN 1504-3

R4
DRY WAY 
TESTED

PCC

EN 1504-3

CR
3.2

METHOD
EN 1504-3

SS
4.2 - 4.4

METHOD
EN 1504-3 / 6

RP
7.1 - 7.2

METHOD
EN 1504-3

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

14,96 S-P-01089

*  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-LIANT. Utilizarea exclusivă a geo-liantului inovator 
Kerakoll revoluţionează mortarele pentru repararea 
betonului, garantând niveluri de siguranţă inegalabile 
până acum şi performanţe unice de eco-compatibilitate.

• MONOLITIC. Primul geo-mortar care permite formarea 
unei mase monolitice, capabile să înconjoare, să 
reconstruiască şi să consolideze lucrările din beton 
armat. Unicul certificat pentru pasivizare, reconstrucţie şi 
consolidare într-un singur strat.

• CRISTALIZANT. Reparaţiile monolitice cu GeoLite®, stabile 
natural, se cristalizează pe beton, garantând durabilitatea 
unei roci minerale.

• RAPID. Primul geo-mortar care garantează decofrarea 
după numai o zi, atingând rezistenţe mecanice adecvate.

• ADAPTABIL. Prima gamă de geo-mortare cu timpi de priză 
diferiţi (> 60 – 20 min.), ce pot fi amestecate între ele 
pentru a personaliza timpii de priză în funcţie de condiţiile 
existente pe şantier.

PLUS PRODUS

GeoLite® Magma
 - Categoria: Anorganice minerale
 - Repararea şi consolidarea beton armat şi zidărie
 - Rating: Eco 5

SISTEM DE MĂSURARE ATESTAT DE ORGANISMUL DE CERTIFICARE SGS

GREENBUILDING RATING®

 - Pe bază de geo-liant
 - Reparaţii eco-compatibile ale betonului
 - Conţinut foarte redus de polimeri 
petrochimici

 - Fără fibre organice
 - Formulat cu minerale regionale cu emisii 
reduse de gaze cu efect de seră pentru 
transport; cu emisii reduse de CO2

 - Cu emisii foarte scăzute de substanţe 
organice volatile

 - Reciclabil ca material inert mineral evitând 
costurile pentru eliminare şi impactul 
asupra mediului

ECO NOTE

 5
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67%

Conţinut în 
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34%
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2
/kg

181 g
Emisii foarte 
scăzute VOC 

Reciclabil ca 
material inert

GeoLite® Magma 20
 - Categoria: Anorganice minerale
 - Repararea şi consolidarea beton armat şi zidărie
 - Rating: Eco 4

SISTEM DE MĂSURARE ATESTAT DE ORGANISMUL DE CERTIFICARE SGS

GREENBUILDING RATING®

 4

®

Regional Mineral ≥

 6
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%

Regional Mineral ≥

 3
0 

%

Recycled

≤ 250 g/ kg

IAQ
VOCIndoor Air Qualit

y

Lo
w Emission

Recyclable

Conţinut în 
minerale naturale

62%

Emisii de CO
2
/kg

188 g
Emisii foarte 
scăzute VOC

Reciclabil ca 
material inert

• GEO-LIANT. Utilizarea exclusivă a geo-liantului inovator 
Kerakoll revoluţionează mortarele pentru repararea 
betonului, garantând niveluri de siguranţă inegalabile 
până acum şi performanţe unice de eco-compatibilitate.

• MONOLITIC. Primul geo-mortar care permite formarea 
unei mase monolitice, capabile să înconjoare, să 
reconstruiască şi să consolideze lucrările din beton 
armat. Unicul certificat pentru pasivizare, reconstrucţie şi 
consolidare într-un singur strat.

• CRISTALIZANT. Reparaţiile monolitice cu GeoLite®, stabile 
natural, se cristalizează pe beton, garantând durabilitatea 
unei roci minerale.

• RAPID. Primul geo-mortar ce poate fi circulabil la numai 2 
ore după aplicare.

• ADAPTABIL. Prima gamă de geo-mortare cu timpi de priză 
diferiţi (> 60 – 20 min.), ce pot fi amestecate între ele 
pentru a personaliza timpii de priză în funcţie de condiţiile 
existente pe şantier.

PLUS PRODUS

 - Pe bază de geo-liant
 - Reparaţii eco-compatibile ale betonului
 - Conţinut foarte redus de polimeri 
petrochimici

 - Fără fibre organice
 - Formulat cu minerale regionale cu emisii 
reduse de gaze cu efect de seră pentru 
transport; cu emisii reduse de CO2

 - Cu emisii foarte scăzute de substanţe 
organice volatile

 - Reciclabil ca material inert mineral evitând 
costurile pentru eliminare şi impactul 
asupra mediului

ECO NOTE



Geo-vopsea

GeoLite® MicroSilicato
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.

GeoLite® MicroSilicato este o geo-vopsea de umplere cu efect mat vibrat, pentru protecţia monolitică a 
betonului nou sau reparat, împotriva carbonatării, cu rezistenţă la agenţii atmosferici, la alge şi mucegai; 
se poate aplica cu trafaletul şi pensula pe structuri din beton armat, cum ar fi grinzi, stâlpi, părţi frontale, 
zidării aparente, elemente decorative, cornişe şi lucrări de infrastructură, precum poduri, viaducte şi 
galerii.

• Consum pentru 2 straturi pe strat cu finisaj fin ≈ 0,35 ℓ/m2 • Palet 462 ℓ (găleţi 14 ℓ) – 320 ℓ (găleţi 4 ℓ) 
• Valabilitate ≈ 12 luni în ambalajul original, a se feri de îngheţ, de razele directe ale soarelui și de sursele de căldură

CULORI REALIZATE PRIN 

SISTEMUL DE AMESTECAT 

CULORILE

GeoLite® Base
Produs pentru pregătirea stratului de suport, certificat, eco-compatibil, pe bază 
de apă, pentru suprafeţe absorbante pe bază minerală, ideal în GreenBuilding. 
Monocomponent, fără solvenţi şi cu emisii foarte scăzute de substanţe organice 
volatile. Respectă mediul şi sănătatea operatorilor.

GeoLite® Base este specific pentru pregătirea straturilor de suport în realizarea de refaceri monolitice în 
grosime pe plăci, pardoseli şi structuri din beton. Reglează absorbţia apei în stratul de suport, permiţând 
cristalizarea corectă şi naturală şi aderenţa monolitică a geo-mortarului pe substrat.

• Consum ≈ 0,2 – 0,5 kg/m2 • Palet 450 kg 
• Valabilitate ≈ 12 luni în ambalajul original, a se feri de îngheţ, de razele directe ale soarelui și de sursele de căldură

Cod Ambalaj
13117 5 kg

Produs pentru pregătirea fondului

* pentru paleta de culori, a se vedea tabelul din pagina alăturată

Cod Ambalaj
05816 Alb 14 ℓ

ColoratAA 14 ℓ *
Colorat A 14 ℓ *
Colorat B 14 ℓ *

06660 Alb 4 ℓ
ColoratAA 4 ℓ *
Colorat A 4 ℓ *
Colorat B 4 ℓ *

CO

NTRIBUTES TO

P O I N T S

MC
2.2

METHOD
EN 1504-2EN 1504-2(C)

CO

NTRIBUTES TO

P O I N T S

IR
8.2

METHOD
EN 1504-2

PI
1.3

METHOD
EN 1504-2

*  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-VOPSEA. Prima vopsea pe bază de microparticule 
geo-active de silicat, pentru regenerarea şi protejarea 
suprafeţelor noi sau reparate din beton.

• MONOLITIC. Prima geo-vopsea care realizează o acoperire 
monolitică anticarbonatare, ce formează o masă unică cu 
suportul de dedesubt.

• CRISTALIZANT. Protecţia monolitică cu GeoLite® 
MicroSilicato, natural stabilă, se cristalizează pe stratul de 
suport, garantând protecţia împotriva apei şi a agenţilor 
atmosferici şi durabilitatea similară cu cea a unei roci 
minerale.

• RAPID. Se poate aplica după 4 ore pe lucrările de reparaţii 
ale betonului, efectuate cu geo-mortare GeoLite® 10 sau 
GeoLite® 40.

PLUS PRODUS

 - Pe bază de microparticule geo-active de silicat

 - Transpirantă (FEMMINILE) - Transpirant (MASCHILE)

 - Reparaţii eco-compatibile ale betonului

 - Pe bază de apă, reduce riscul sarcinilor periculoase şi poluante pentru mediul înconjurător 
la stocare şi transport 

 - Garantează o folosire mai sigură pe şantier

ECO NOTE

GeoLite® MicroSilicato
 - Categoria: Organice minerale
 - Repararea şi consolidarea beton armat şi zidărie
 - Rating: Eco 3

SISTEM DE MĂSURARE ATESTAT DE ORGANISMUL DE CERTIFICARE SGS

GREENBUILDING RATING®
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GeoLite® Base
 - Categoria: Organice Fluide
 - Repararea şi consolidarea beton armat şi zidărie
 - Rating: Eco 5

SISTEM DE MĂSURARE ATESTAT DE ORGANISMUL DE CERTIFICARE SGS

GREENBUILDING RATING®

• Cristalizează natural în substrat, regularizând absorbţia 
apei şi favorizând o cristalizare corectă a geo-mortarului

• Pentru interioare şi exterioare

• Gata de utilizare

• De culoare maro, uşor de identificat

• Adecvat şi la temperaturi scăzute

• Ideal pentru aplicarea prin pulverizare sau cu trafalet

PLUS PRODUS

 - Pe bază de apă, reduce riscul sarcinilor periculoase şi poluante pentru mediul înconjurător 
la stocare şi transport

 - Garantează o folosire mai sigură pe şantier

ECO NOTE

 5
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Culori GeoLite® MicroSilicato

Culorile prezente sunt doar cu titlu indicativ, pentru alegerea tonalităţilor de culoare se va consulta paleta de culori Kerakoll®

Cod Culoare Bandă

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

Cod Culoare Bandă

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

Cod Culoare Bandă

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

Cod Culoare Bandă

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

Cod Culoare Bandă

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

Cod Culoare Bandă

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

Cod Culoare Bandă

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



AVANTAJE PENTRU APLICATOR
GEOLITE® ESTE SIMPLU: PUŢINE PRODUSE PE ŞANTIER, APLICARE SIMPLIFICATĂ
GeoLite® este ușor de aplicat și de ales: doar 2 tipuri de mortar (tixotropic și fluid) cu timp de priză diferit care pot fi amestecate între ele pentru a 
personaliza lucrul în funcție de condițiile de pe șantier. Spre deosebire de sistemele stratificate complexe, cu GeoLite® este imposibil să greșești.

GEOLITE® ESTE RAPID ŞI ECONOMISEŞTI TIMP
În 5 ore repari betonul și termini lucrarea (inclusiv decorația protectoare), în timp ce, cu sistemele tradiționale (pasivant + mortar cu aditivi + 
masă de șpaclu cu rol + decorație), lucrezi aproximativ 6 zile.

GEOLITE® ESTE SIGUR: RESPECTĂ SĂNĂTATEA TA ŞI MEDIUL
GeoLite® este un geo-mortar mineral eco-compatibil care, față de mortarele polimer-ciment, reduce drastic emisiile de CO2 protejând mediul. 
GeoLite® este și primul geo-mortar din lume din clasa R4 certificat EC 1 plus cu emisii foarte scăzute de VOC cu respectarea totală a sănătății 
utilizatorului.

GEOLITE® ESTE GARANTAT ŞI NU GREȘEȘTI NICIODATĂ
Aplicarea cu mâna și cu mașina care ajută și face munca mai rapidă, clima caldă sau rece, lucrarea extinsă sau localizată: cu GeoLite® ai 
întotdeauna soluția la îndemână și nu greșești niciodată, obținând o reparare monolitică sigură în orice condiție de pe șantier. Marcajul CE, 
certificările, testele de laborator sunt garanția unei lucrări perfecte. 

AVANTAJE PENTRU DISTRIBUITOR
GEOLITE® ESTE CONCEPUT ȘI PENTRU VÂNZARE
Puține produse, puțin loc ocupat în depozit, puțină investiție.
Doar materiale monocomponente care nu sunt afectate de îngheț și de căldură. Nu conțin solvenți sau substanțe toxice periculoase. Gestionarea 
depozitului și conservarea produselor devin mai simple și mai sigure. 

GEOLITE® ESTE UȘOR DE RECOMANDAT
Sistem simplu, intuitiv, ușor pentru magazioner. Este imposibil să greșești la alegerea și livrarea produsului. Cu GeoLite® ești sigur că oferi un 
serviciu excelent pentru că vei recomanda sistemul cel mai inovator și sigur care ușurează munca întreprinderilor tale.

AVANTAJE PENTRU BENEFICIAR (PARTICULAR)
GEOLITE®: AVEŢI SIGURANŢA UNEI LUCRĂRI MEREU BINE FĂCUTE 
Refaci și repari imobilul tău, investind banii cât mai bine, cu siguranța unei lucrări bine făcute care durează mai mult. Lucrările vor fi efectuate în 
timp mai rapid, cu avantaje mari asupra dificultăților create de șantier și cu reducerea costurilor de lucru.

Fişă comparativă

De ce să alegeţi GeoLite®

GeoLite®
Mortare 

modificate cu 
polimeri

Geo-liant de origine 
minerală stabil în mod 

natural

Dozaj ridicat de 
ciment și de aditivi, 
produse chimice și 

petrol-chimice

Geo-mortar eco-
compatibil cu emisii 

scăzute de CO2

Mortar cu impact 
ridicat asupra 

mediului

2 produse 5 produse

Produse 
monocomponente

Produse mono şi 
bicomponente

2 operațiuni 5 operațiuni

Aplicare simplă
Secvențe dificile de 
aplicare cu risc de 

eroare ridicat

Reparare monolitică Repararea
stratificată

Durata lucrării
5 ore

Durata lucrării
6 zile



Ce este GEOLITE®? 
GeoLite® este revoluționarul geo-mortar mineral eco-compatibil, formulat pe bază de geo-liant și Zirconiu Cristalin care, cristalizându-se pe suportul din beton, realizează reparări stabile în mod natural, 
garantând durabilitatea specifică a unei roci minerale.

Repararea monolitică GEOLITE® este mai sigură și durabilă? 
Da, deoarece GeoLite®, caracterizat printr-o stabilitate dimensională naturală, permite realizarea unei reparări monolitice pentru că poate înfășura perfect barele din armătură și poate sta alături de 
suportul existent fără nicio mișcare diferențiată, garantând durabilitatea fără să fie necesară aplicarea mai multor straturi suprapuse.

Pentru a aplica GEOLITE® sunt necesare echipe specializate? 
Nu, deoarece GeoLite®, aplicabil manual cu mistria sau cu aparat de stropit, poate fi aplicat totul deodată cu tehnicile normale de șantier fără posibilitate de eroare. GeoLite® face ca munca aplicatorului să fie 
mai ușoară decât cea realizată cu mortarele pentru reparare tradiționale și evită secvențele dificile de utilizare și aplicare a unor produse diferite cu timp obligatoriu și margini de eroare ridicate.

GEOLITE® este conform? 
Da, deoarece GeoLite® are toate marcajele CE conform condițiilor prevăzute de standardul EN 1504: în special, geo-mortarele tixotropice îndeplinesc condițiile standardului EN 1504-3, Clasa 
R4 (reconstrucție volumetrică și masă de șpaclu cu rol), EN 1504-2 (protejarea suprafețelor) și EN 1504-7 (pasivizarea barelor din armătură); geo-mortarele turnabile sunt marcate CE conform 
EN 1504-3 Clasa R4 (reconstrucție volumetrică), EN 1504-6 (ancoraje) și EN 1504-7 (pasivizarea barelor din armătură); în sfârșit, GeoLite® MicroSilicato este conform cu EN 1504-2 (protejarea 
suprafețelor).

Cu GEOLITE® pot să nu dau cu pasivant? 
GeoLite® poate realiza un sistem protector pentru barele din armătură deoarece, pe lângă faptul că asigură înglobarea perfectă a barelor de fier datorită reologiei exclusive și granulometriei extrafine, 
conține o rezervă ridicată de bazicitate care îi permite oțelului, după reparare, să redobândească potențialele electro-chimice adecvate care garantează protejarea, durabilitatea și anti-oxidarea barelor 
din armătura betonului.

Pe ce șantiere se poate folosi GEOLITE®? 
Versatilitatea geo-mortarelor GeoLite® permite abordarea oricărui tip de șantier; simplitatea aplicării și posibilitatea de a realiza reparări monolitice într-un singur strat face ca GeoLite® să fie ideal pentru 
șantiere de dimensiuni mici și mijlocii, tipice pentru construcțiile civile, reducând sensibil timpul de lucru. Prestațiile mecanice ale mortarului din Classe R4 (conform EN 1504-3) garantează, de asemenea, 
că GeoLite® este optim și în opere infrastructurale. Modularitatea timpului de priză al geo-mortarelor GeoLite®, permit, în sfârșit, folosirea lor în orice condiție climatică.

Ce echipamente sunt necesare pentru a realiza o reparare cu GEOLITE®? 
GeoLite®, amestecat cu un mixer cu paletă sau în betonieră, se aplică cu tradiționalele tehnici de șantier. GeoLite® permite aplicarea mecanizată folosind aparatele normale de tencuit. GeoLite® Magma 
poate fi turnat pe suprafețe extrados sau în cofraje tratate cu soluție decofrantă prin turnare sau cu ajutorul unei pompe.

Cât costă o reparare cu GEOLITE®? 
GeoLite®, pe lângă protejarea mediului și a sănătății aplicatorilor, permite economisirea în ceea ce privește furnizarea și punerea în operă, față de intervențiile de reparare efectuate cu mortare modificate 
cu polimeri. Și mai evidentă este economia de timp care reduce durata șantierului, trecând de la 6 zile lucrătoare prevăzute de ciclul cu mortare modificate cu polimeri la 5 ore prevăzute de GeoLite®.

GEOLITE® MicroSilicato este mai bun decât o vopsea elastomerică?
Da, deoarece cu GeoLite® MicroSilicato, datorită cristalizării microparticulelor de silicat, se poate crea o protecție monolitică a betonului stabilă, unită în mod natural cu suportul, așadar în măsură să 
garanteze o durabilitate mai mare față de peliculele tipice ale vopselelor organice supuse îmbătrânirii, asigurând, de asemenea, o transpirație continuă a reparării.

Întrebări frecvente

Glosar GeoLite®

MONOLITIC
Obținut dintr-o singură bucată. Repararea monolitică înseamnă că materialul 
de refacere este pe deplin solidar cu betonul, și anume are un caracter compact, 
un modul elastic și un comportament asemănător și analog cu betonul pe care 
este aplicat. 

DURABILITATE 
Durata vieții unui obiect peste medie. Este o caracteristică intrinsecă a 
materialului, și anume conservarea în timp a proprietăților fizice și mecanice. 
 
GEO-LIANT
Noua categorie de lianți hidraulici pe bază de alumino-silicați, utilizabili în locul 
cimentului Portland. Sunt produse printr-un proces de coacere de minerale și 
argile naturale alumino-silicatice (în principal, bauxită, caolin) caracterizat 
printr-o reducere drastică a CO2 emis.
Permit formularea unor pre-amestecuri cu conținut mai scăzut de liant hidraulic 
tradițional și deci reduc emisia de CO2, fiind produse cu un impact mai scăzut 
asupra mediului.

GEO-VOPSEA
Vopsea minerală constituită din soluții reactive (microparticule geo-active de 
natură silicatică) care, în contact cu hidroxidul de calciu prezent pe suprafața 
reparării, se cristalizează creând un corp unic. Are caracteristici cu acțiune 
cicatrizantă a microporozităților și a microfisurilor de pe suprafața betonului. 

GEO-MORTAR
Mortar mineral eco-compatibil formulat cu geo-liant de natură alumino-
silicatică, zirconiu cristalin și materiale minerale inerte extrafine. Conţine numai 
materii prime de origine strict minerală, cu emisii reduse de CO2 şi emisii VOC 
foarte scăzute, certificat EC 1–R Plus, reciclabil ca material inert la sfârșitul 
vieții.

ZIRCONIA CRISTALLINA® (ZIRCONIU CRISTALIN)
În natură, zirconiul se obține din mineralul de silicat de zirconiu (zircon). Este 
un mineral alb, gri, dur, rezistent la coroziune. Din acesta se obține oxidul de 
zirconiu care, stabilizat, generează Zirconiul.
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G e o L i t e ® :  r e p a r a r e a  m o n o l i t i c ă  
e c o - c o m p a t i b i l ă  a  b e t o n u l u i .

GeoLite® este numai Kerakoll®

D o a r  î m p r e u n ă  c u  n a t u r a 
p u t e m  c o n s t r u i  u n  v i i t o r .
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