TEKNISK DATABLAD

KEIM DOLOMITSPARTEL
1. PRODUKTBESKRIVELSE
Brugsfærdig, universal spartelmasse til indvendig brug
på mineralsk basis med hvid Dolomit-marmor som
fyldstof.

2. ANVENDELSESOMRÅDE
KEIM
Dolomit
Spartelmasse
anvendes
som
fuldspartling, f.eks. på puds eller beton eller henholdsvis
til udbedring af steder med fejl eller som fuldspartling af
tapeter og plader. I forbindelse med fugning på
gipskartonplader trykkes armeringsstrimler af papir fast.
KEIM Dolomit Spartelmasse anvendes på mineralske,
organiske og på blandede underlag på væg- og loftflader.

underlaget klargøres med to strygninger af silikatfarve
(helst med pensel).
Anvendelse:
Spartelmassen er brugsklar. Produktet trækkes tyndt på
med en bredspartel. En maks. lagtykkelse på 4 mm må
ikke overskrides. Dybere steder forspartles. Ved
opsætning af væv: 1. spartellag (ca. 2 mm) trækkes på,
vævet trykkes fast med en bredspartel eller en tør rulle,
og overskydende spartelmasse glattes med en
bredspartel. Efter tørring af 1. spartellag påføres 2. lag
med bredspartel.
Efterfølgende behandlinger:
KEIM Dolomit Spartelmasse kan efterfølges af alle
KEIM Silikat indendørsmalinger.

3. PRODUKTEGENSKABER
-

Maksimal fyldkraft
Universal anvendelse
Plet -og fuldspartling
Enkel arbejdsudførelse
Kan påføres manuelt eller maskinelt
(airless)
Kan trækkes ud til nul
Kan slibes
På mineralsk basis
Farvenuance: hvid

-

Materialespecifikationer:
Lagtykkelser:
Kornstørrelse:
Vægtfylde:
Sd –Værdi:
-

PH-Værdi:

Arbejdsbetingelser:
Arbejd ikke ved høje lufttemperaturer, i stærk træk eller
ved temperaturer under
+ 5˚C (luft og væg).
Forbrug:
Ca. 1,8 kg/m2 ved fuldspartling med 1 mm lagtykkelse.
Rengøring af værktøj:
Rengør med vand straks efter brug.

5. LEVERINGSFORM
0-4 mm
op til 0,1 mm
1,8 g/cm3
0,02 m ved ca. 1 mm
lagtykkelse
ca. 9

Spande med 18 kg.
Palle: 33 x 18 kg.

6. OPBEVARING
Kan opbevares 12 måneder på et tørt sted, i lukket
emballage.

4. FREMGANGSMÅDE

7. BORTSKAFFELSE

Klargøring af underlag:
Underlaget skal være bæredygtigt, tørt og rent. Ikke
bæredygtige lag skal fjernes.I forbindelse med beton må
en maks. resterende fugtighed på 3 % ikke overskrides.

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

►
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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: 00-1 (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.
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