TEKNISK DATABLAD

KEIM CONTACT-PLUS
1. PRODUKTBESKRIVELSE

4. FREMGANGSMÅDE

KEIM Contact-Plus er en grundmaling på silikatbasis
efter DIN 18363.2.4.1 med tilsætning af glasfibre og
mineralske fyldstoffer i forskellige kornstørrelser og
kornformer.

Klargøring af underlag:
Underlaget skal have en god bæreevne, være tørt, rent,
støv- og fedtfrit. Løse dele af gamle organisk bundne
malingslag samt urenheder skal fjernes enten med
mekaniske metoder eller med højtryksrenser. Større
ujævnheder udbedres med KEIM Letspartelmasse eller
evt. KEIM Universalpuds. På disse reparationssteder
skal de gamle malingslag fjernes helt.

KEIM Contact-Plus anvendes til udjævning af sprækker
og krakeleringer med en bredde på op til 0,5 mm og til
udjævning af strukturforskelle. Med KEIM Contact-Plus
kan organisk bundne gamle belægninger med god
bæreevne forberedes til strygning med KEIM
silikatfarver. Denne renoveringsgrunder bruges, når de
organisk bundne gamle malingslag ikke fjernes pga.
miljøbelastninger, for høje omkostninger, eller fordi
disse ikke kan fjernes.

3. PRODUKTEGENSKABER
-

Brobygger mellem gamle organiske underlag og
efterfølgende lag KEIM silikatfarve.
Udjævner krakeleringer op til en bredde på 0,5 mm
Strukturudjævnende
Ikke filmdannende
Ikke brandbar
UV-bestandig

Materialespecifikationer:
Vægtfylde:
Vanddampdiffusionsmodstand:
Maks. kornstørrelse:
pH-værdi:
Farvenuance:
Hvid

1,70 g/cm3
Sd = 0,02 m
0,5 mm
ca. 11,4

Anvendelse:
KEIM Contact-Plus skal principielt bruges ufortyndet
og påføres jævnt med en malebørste med diagonale
strøg.
KEIM Contact-Plus skal altid males over med 1 eller 2
lag maling, f. eks med KEIM Granital eller KEIM
Soldalit maling.
Vælges en lys farvenuance, er det som regel nok med et
ufortyndet lag slutmaling. Vælges en mørkere
farvenuance, skal KEIM Contact-Plus males over ad 2
gange, f.eks.:
Mellemstrygning:
med fortyndet KEIM Granital ( max. 2 l KEIM SpecialFixativ pr 10 kg)
Slutmaling:
med ufortyndet KEIM Granital.
KEIM Contact-Plus kan tones med KEIM Granital,
KEIM Concretal maling eller KEIM Farvekoncentrater
med en tilsætning på op til 10 %.
Luft- og underlagstemperatur på > + 5 oC. Bør ikke
påføres i direkte sol eller på solopvarmede underlag.
Beskyt den malede flade mod direkte sol, vind og regn
under påføringen og i tørretiden.
Tørretid:
Mellem strygningerne overholdes en tørretid på min. 12
timer.
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2. ANVENDELSESOMRÅDE
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Forbrug:
På glat, ikke-sugende underlag pr. strygning:
ca. 0,4 kg KEIM Contact-Plus pr. m2.
De oplyste forbrugstal er vejledende værdier og afhængige af
underlagets beskaffenhed, malingens sammensætning og
forarbejdningsmåden. Nøjagtige forbrugsværdier kan kun
beregnes på selve objektet ved prøvestrygning.
Rengøring af værktøj:
Rengøres med meget vand straks efter brug.I arbejdspauser
opbevares værktøjet i malingen eller i vand.

5. LEVERINGSFORM
Spande med 5 kg og 25 kg.

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

7. BORTSKAFFELSE
EU-affaldsnøgle: 08 01 12
Emballagen skal tømmes helt, før den sendes til genbrug.

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: 00-3 (1993)

Bemærk sikkerhedsdatablad.

KEIM SCANDINAVIA A/S
Guldalderen 6 / DK-2640 Hedehusene / Tel. +45 46 56 46 44
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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.

