TEKNISK DATABLAD

KEIM ÆTSEVÆSKE
1. PRODUKTBESKRIVELSE
Forbehandlings- og afrensningsmiddel til pudsoverflader
på kiselsyrebasis. Omdannes ved anvendelse til
uskadelige forbindelser.

2. ANVENDELSESOMRÅDE
Fjernelse af kalklag på nypuds og afrensning af gamle
pudser. Anvendes ikke i forbindelse med gipsholdige
pudser.

3. PRODUKTEGENSKABER
KEIM Ætsevæske neutraliseres fuldstændigt
anvendelse iflg. anvisning.
- Vandig,
- indeholder ikke opløsningsmidler.
Materialespecifikationer:
pH-værdi:
Vægtfylde:

ved

~1 (sur)
1,1 /cm3

Det vand, der bliver brugt i forbindelse med
afrensningen, bortskaffes – på grund af forureningen – i
overensstemmelse med vedkommende myndigheder.
Tørretid:
Anvendelse af KEIM Ætsevæske skal først følge efter
udtørring af pudsoverfladen, tidligst efter et døgn.
Ved kalkpudser kan en nødvendig 2. anvendelse først
finde sted efter min. 4 uger.
Efter fornyet udtørring kan malebehandlingen udføres.
Forbrug:
Ved én behandling på et glat underlag er forbruget
udvendigt: ca. 0,07 liter/m2 KEIM Ætsevæske,
indvendigt: ca. 0,05 liter/m2.
De oplyste forbrugstal er vejledende værdier og
afhængige
af
underlagets
beskaffenhed
og
forarbejdningsmåden. Nøjagtige forbrugsværdier kan
kun beregnes på selve objektet ved prøvestrygning.
Rengøring af værktøj:
Rengøres med meget vand straks efter brug.

5. LEVERINGSFORM

Farvenuance:
lys rosa, transparent.

Dunke med 5 l eller 20 l.

4. FREMGANGSMÅDE

6. OPBEVARING

Fortynding:

I lukket emballage og ved kølig, men frostfri
opbevaring holdbar i ca. 12 måneder. Beskyttes mod
varme og direkte sol.

KEIM Ætsevæske
Udvendig puds:
1 liter
Indvendig puds:
1 liter

Vand
3 liter
5 liter

7. BORTSKAFFELSE
EU-affaldsnøgle: 06 01 99.
Affaldsgruppe: X.
Emballagen skal tømmes helt, før den sendes til
genbrug.
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Anvendelse:
For at fremskynde udtørring og karbonatisering påføres
fortyndet KEIM Ætsevæske med pensel i et rigeligt lag –
nedefra og opefter - tidligst efter udtørring af overfladen.
Reaktionen ses straks, idet der opstår en let skum. De
flader, der er blevet behandlet, skylles efter med vand.
Denne proces kan udelades på vægge indendørs i
forbindelse med nypudser.
Rene kalkpudser, der hærder op langsomt ved optagelse
af kuldioxid, kan danne et nyt kalkslamlag, og disse
kræver endnu en behandling.
KEIM Ætsevæske kan også anvendes som
afrensningsmiddel til gamle, forurenede puds-overflader.
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8. SIKKERHEDSANVISNINGER
Flader, der ikke skal behandles (f.eks. glas, natursten, keramik
osv.), afdækkes omhyggeligt. Alle stænk på omkringliggende
flader eller befærdede områder skal straks fjernes med rigelige
mængder vand. Beskyt øjne og hud mod stænk. Indtag ikke mad
eller drikkevarer under påføringen, og undlad at ryge.
Opbevares utilgængeligt for børn.
Sikkerhedskode for malearbejde: 00-4 (1993)

Bemærk sikkerhedsdatablad.
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De oplyste værdier og egenskaber er et resultat af intensivt udviklingsarbejde og praktiske
erfaringer. Vores mundtlige og skriftlige anbefalinger skal betragtes som en hjælp til at
vælge blandt vores produkter og danner ikke grundlag for et kontraktforhold. Det fritager
ikke køber og bruger fra deres forpligtelse til selv at sikre sig, at vores produkter egner sig
til det ønskede anvendelsesformål med den for faget sædvanlige omhu. De generelle
byggetekniske regler skal overholdes. Der tages forbehold for ændringer, som tjener til
forbedring af produktet eller dets brugsegenskaber. Med udgivelsen af denne version bliver
tidligere versioner ugyldige.

