TEKNISK DATABLAD

poLyChro®-intérieur

poLyChro-intérieur er den originale Le Corbusier-farve – en
absolut førsteklasses, silkemat, farveintensiv indendørsmaling på mineralsk basis, eksklusivt fremstillet i de
specielle nuancer i mesteren Le Corbusiers farvespektrum,
og kvalitetskontrolleret iht. retningslinjerne fra Les Couleurs
Suisse AG som repræsentant for Fondation Le Corbusier,
Paris. poLyChro-intérieur giver vægge og lofter en
uforglemmelig dybde og elegance.
2. ANVENDELSESOMRÅDE

Bemærk:
Tilsætning med fremmede produkter er ikke tilladt!
Farvetonerne er udelukkende fremstillet med de reneste,
udvalgte og absolut lysbestandige mineralske pigmenter.
Følgende farvetoner indeholder desuden udvalgte
organiske farvepigmenter: 32030, 32040, 32050,
32080, 32081, 32090, 32100, 32101, 32120,
4320A, 4320C, 4320K, 4320M, 4320S, 4320R,
4320T, 4320W.
4. BRUGERVEJLEDNING

poLyChro-intérieur kan anvendes på alle almindelige
indendørs væg- og loftsflader. Uegnede underlag er
lakerede og gamle limfarveoverflader.

Underlagsklargøring:
Underlaget skal være bæredygtigt, fast, tørt, rent samt støvog fedtfrit. Underlags- og lufttemperatur under behandling
og tørring > 5 °C.

3. PRODUKTEGENSKABER

Ved stærkt strejflys anbefales en grunding med poLyChrofond.

•
•
•
•
•
•
•
•

farvedybde og farveintensitet uden sidestykke.
reneste farvepigmenter
fløjlsmat overflade
naturligt, mineralsk bindemiddel
høj diffusionsevne for sundt indeklima
miljørigtig
fremragende dækevne
naturligt skimmelhæmmende

Materialeoplysninger
• Solsilikatfarve iht. DIN EN 13 300
• Specifik massefylde: ca. 1,4 - 1,5 g/cm3
• Diffusionsækvivalent luftlagstykkelse: sd < 0,01 m
(svarer til vanddampdiffusionstæthed)
V > 2000 g/m²d
• Farvebestandighed: A1 eller. A2
(Fb-kode iht. BfS-datablad nr. 26)
• Glansgrad ved 85°: helmat
• Maksimal kornstørrelse: fin
• Skuremodstandsdygtighed i våd tilstand iht. DIN EN 13
300: 2 eller 3
Farvetoner:
De 63 originale farvetoner i Le Corbusiers farvenuancer i
Polychromie architecturale, manuelt fremstillet på KEIMfabrikken. Testet og licenseret. Hver enkelt farve med
ægthedscertifikat!

Forarbejdning:
poLyChro-intérieur kan stryges, rulles eller sprøjtes med
airless-sprøjte (dyse 0,79 mm). Det anbefales at bruge
værktøj af høj kvalitet til forarbejdningen. Fortynding sker
principielt kun med vand. Grunding: poLyChro- intérieur
fortyndet med maks. 10 % rent vand (1 lltr. vand til 10 ltr.
farve). Top coat: brug altid poLyChro-intérieur ufortyndet.
Tørretider:
Mellem farvelagene kræves en tørretid på mindst 12 timer.
Forbrug:
På glat underlag skal der ved en påføring anvendes ca.
120 ml poLyChro- intérieur pr. m2 (svarende til ca. 8,5
m²/ltr. og til to påføringer ca. 4,25 m2/ltr.)
Rengøring af værktøj:
Rengøres omgående med vand efter brug.

5. LEVERINGSFORM
Rund spand med 10 ltr. indhold, plastdåser med 1 ltr., 2,5
ltr. og 5 ltr. indhold.
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6. OPBEVARING
12 måneder, køligt, frostfrit, lukket.
Beskyttes mod varme og direkte sol.
7. BORTSKAFFELSE
EU- Affaldskode 08 01 12.
Aflever kun spande, som er tømt for rester, til affaldssortering.
8. SIKKERHEDSANVISNINGER
Flader der ikke skal behandles (f.eks. glas, natursten,
keramik osv.) beskyttes ved passende foranstaltninger.
Sprøjt på omgivende flader eller trafikarealer skal
omgående opløses med vand og fjernes. Beskyt øjne og
hud mod sprøjt. Opbevares utilgængeligt for børn.
Produktkode: M-SK 01

KEIM SCANDINAVIA A/S
Guldalderen 6 / DK-2640 Hedehusene / Tlf. +45 46 56 46 44
www.keim.com/kundeservice@keim.dk
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De nævnte værdier og egenskaber er resultatet af intensivt udviklingsarbejde og praktiske
erfaringer. Vores anbefalinger for anvendelse i ord og på skrift skal tjene til valg af vores
produkter og er ikke noget kontraktligt retsforhold. Specielt fritager de hverken køber eller
forarbejder for selv med sædvanlig professionel omhu at sætte sig ind i vores produkters
egnethed til den planlagte anvendelse. De generelle regler for byggeteknik skal overholdes.
Vi forbeholder os ændringer der tjener til forbedring af produktet eller dets anvendelse.
Med udgivelsen af denne udgave ugyldiggøres tidligere udgaver.

