TEKNISK DATABLAD

KEIM BLOCKWEISS
,

1. PRODUKTBESKRIVELSE
KEIM Blockweiss er en hvidpigmenteret, vandbaseret
grundmaling med god vanddampgennemtrængelighed og
høj isolerende virkning.

2. ANVENDELSESOMRÅDE
KEIM Blockweiss tjener som grundmaling på
indvendige flader, der har tendenser til dannelse af
misfarvninger, f.eks. skjolder som følge af vand, olie,
tjære, røg, sod, farveblyanter og lign. Underlaget skal før
påføringen være bæredygtigt, tørt og rent.

Forarbejdningsbetingelser:
Under arbejdet og i tørretiden skal underlaget og
omgivelserne have en temperatur på mellem + 8˚C. og +
30˚C. Den relative luftfugtighed må ikke overskride 75
%.
Forbrug:
For at opnå en isolerende virkning, skal der anvendes
ca. 150ml/m2 pr. arbejdsgang, alt efter bundens
sugeevne.

5. LEVERINGSFORM
Spande med 2,5 liter eller 12,5 liter.

3. PRODUKTEGENSKABER
6. OPBEVARING
-

Høj isolering
Vanddampgennemtrængelig
På vandbasis
Pigmenteret, god dækkeevne

Materialespecifikationer:
- Vægtfylde: ca. 1,30 g/cm3
- Dampdiffusionsmodstand: S < 0,1 m
(ved én behandling)
Farvetone:
Hvid

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

7. BORTSKAFFELSE
EU affaldsnøgle Nr. 08 01 12
Emballage skal tømmes helt,
afleveres til genbrug.

inden

den

4. FREMGANGSMÅDE
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Anvendelse:
KEIM Blockweiss anvendes i forbindelse med flader
med indvendige, problematiske pletter og skjolder.
Arbejdet udføres over hele flader eller i felter for at få et
tilfredsstillende resultat. Én grunding kan være
tilstrækkelig. Ved intensive pletter anbefales imidlertid
to eller tre behandlinger. Mellem behandlingerne skal
der være en tørretid på min. 12 timer. Tørretiden mellem
sidste grunding og den efterfølgende alebehandling med
KEIM skal være på mindst 24 timer
.
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8. SIKKERHEDSANVISNINGER
Flader, der ikke skal behandles (f.eks. glas, natursten, keramik
osv.), skal beskyttes på en hensigtsmæssig måde. Stænk på
omkringliggende flader eller befærdede arealer skal straks
fjernes med rigelige mængder vand. Beskyt øjne og hud mod
stænk. Opbevares utilgængeligt for børn.
Sikkerhedskode for malearbejde: 00-1(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.

