TEKNISK DATABLAD

KEIM RESTAURO® LASUR
1. PRODUKTBESKRIVELSE
KEIM Restauro-Lasur er en brugsklar tyndlagsmaling på
sol-silikatbasis til lasur-behandlinger på natursten. KEIM
Restauro-Laur er vandafvisende og opfylder kravene til
DIN 18363.2.4.1.

2. ANVENDELSESOMRÅDE

det muligt med én lasur-påføring, forudsat der for-fixeres
med KEIM Restauro-Fixtiv.
Grunding:
Lasur grundstrygningen skal generelt påføres med pensel,
stærkt fortyndet. Blandingsforhold:
1:1 til 1:20 med KEIM Restauro-Fixativ eller KEIM
Special-Fixativ.

KEIM Restauro-Lasur er, sammen med KEIM RestauroFixativ,
særligt
egnet
til
laseringer
på
sandstensoverflader – f.eks. til farve-tilpasning til den
originale sten i forbindelse med saneringer.

Slutbehandling:
Lasur-slutbehandlingen kan påføres med ufortyndet
KEIM Restauro-Lasur eller, alt efter den ønskede lasureffekt, fortyndet med KEIM Restauro-Fixativ eller KEIM
Special-Fixativ.

KEIM Restauro-Lasur og KEIM Restauro-Fixativ kan
blandes i ethvert forhold, alt efter den ønskede lasureffekt. Til ringe sugende overflader anvendes KEIM
Special-Fixativ som fortynder.

Forbrug:
For-fixering:
ca. 0,2 liter /m2 KEIM Restauro-Fixativ

3. PRODUKTEGENSKABER

Til to lasur-påføringer:
0,1 – 0,2 liter /m2 KEIM Restauro-Lasur og
0,1 – 0,4 liter/m2 KEIM Restauro-Fixativ

1,2-1,3 g/cm3
Sd ≤ 0,01 m

Farvenuance
Iflg. KEIM Naturstens-farvekort og KEIM Palette
eksklusiv.

4. FREMGANGSMÅDE
Klargøring af underlag:
Det mineralske underlag skal være støvfrit og tørt.
Dårligt hæftende, gamle malinger fjernes.
For-fixering:
Stærkt sugende eller afsandede underlag kræver en
farveløs for-fixering med ufortyndet KEIM RestauroFixtiv.
Lasurbehandlinger:
I forbindelse med udvendige behandlinger er to lasurpåføringer nødvendige på grund af krav om
vejrbestandighed. Ønskes en særlig transparent effekt, er

Det angivne forbrug er vejledende. Det nøjagtige forbrug
kan kun konstateres ved prøvefelter på selve objektet.
Supplerende fugtbeskyttelse:
Især i forbindelse med tynde lag lasur kan det være
nødvendigt
med
supplerende
fugtbeskyttelsesforanstaltninger på stærkt vandbelastede flader eller som
beskyttelse af fugtfølsomme byggematerialer.
Sådanne tilfælde anbefales en vandafvisende grunding
med KEIM Silangrund og som fortynder til RestauroLasuren KEIM Special-Fixativ.
Tørretider:
Mellem for-fixering og lasur-påføring: 12 timer. Mellem
lasur-påføringerne skal der være en tørretid på 24 timer. I
tilfælde af en grunding med KEIM Silangrund skal den
efterfølgende lasur-påføring følge efter ca. 4 timer.
Vigtigt:
En efterbehandling med et hydrofoberings-middel er ikke
nødvendig i forbindelse med KEIM Restauro-lasur.
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Materialespecifikationer:
Vægtfylde:
Dampdiffusionsmodstand:
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Rengøring af værktøjet:
Straks efter brug med vand

5. LEVERINGSFORM
Beholder med 1 l, 5 l og 15 l.

6. OPBEVARING
KEIM Restauro-Lasur kan opbevares 12 måneder, i lukket
emballage, på et køligt, men frostfrit sted. Beskyttes mod hede
og direkte sollys.

7. BORTSKAFFELSE
EU-affaldskode nr. 08 01 12
Kun emballage, som er tømt helt, afleveres til genbrug.

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.

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.

