TEKNISK DATABLAD

KEIM TURADO
1. PRODUKTBESKRIVELSE
KEIM Turado er en universelt anvendelig
fiberarmeret
hæftepuds
i
naturhvid
til
renoveringsopgaver indvendigt og udvendigt. KEIM
Turado er en puds i mørtelgruppe CS II iht. EN 9981.

2. ANVENDELSESOMRÅDE
KEIM Turado er anvendelig på bæredygtige,
mineralske underlag og gammel puds i
mørtelgrupperne CS II, CS III og CS IV,
kunstharpiksbundne påføringer og puds både indog udvendigt.
KEIM Turado er velegnet til påføring på og
udjævning af gammel bæredygtig puds. Desuden
er KEIM Turado særdeles velegnet som
pudsløsning ved opsætning af armeringsnet (f.eks.
KEIM Glasfaser-Gittermatte), samt som hæftepuds
på glatte betonoverflader.
KEIM Turado er især egnet til pudsning og filtsning.
Produktet er ikke egnet til plastelastiske overflader
samt letopløselige oliebaserede overflader.

3. PRODUKTEGENSKABER
-

naturhvid
optimeret til filtsning
særdeles god holdbarhed
spændingsfri afbinding
fiberarmeret

Materialespecifikationer:

- Trykstyrke:
-

CS II (ca. 4 N/mm²)
Kornstørrelse:
ca. 1,0 mm
Farvetone:
naturhvid
Kapillær vandoptagelse: W1 (i h.t. EN 998-1)

4. FREMGANGSMÅDE
Forarbejde:
Undersøg
om
underlaget
er
bæredygtigt.
Løstsiddende rester af tidligere lag fjernes f.eks.
mekanisk eller ved højtryksspuling. Materiale, der
forhindrer vedhæftning, som rester af

forskallingsolie på betonoverflader, fjernes. Store
ujævnheder rettes først op partielt med et lag
KEIM Turado.
Forarbejdning:
Blanding:
KEIM Turado (25 kg) blandes med 6,1 til 6,6 l rent
vand med pisker til en passende halvfast
konsistens uden klumper, hvorefter blandingen
skal hvile lidt. Forarbejdningstiden er ca. 90
minutter afhængigt af vejrliget. Materiale, der er
begyndt at blive stift, må ikke blandes op med
vand igen. Påføringen kan foretages manuelt, med
pudspumpe eller med pudsemaskine.
Lagtykkelse:
Forarbejdes i et eller flere lag med min. 3 mm, op til
maks. 12 mm i alt.
Armering:
Ved heldækkende påføring eller reparation påføres
KEIM Turado i ensartet lagtykkelse på underlaget
og trækkes plant. Ved spartling på armeringsnet
skal armeringsnettet opsættes i baner. Når
armeringsnettet er sat op i underlagspudsen,
trækkes KEIM Turado på fuldt dækkende vådt-ivådt.
Slutpuds:
Ved anvendelse som slutpuds kan der filtses med et
skumbræt!
Forbrug:
Forbrug: ca. 1,35 kg/m² pr. mm pudslag.
Særlige anvisninger:
Frisk påført KEIM Turado skal beskyttes mod for
hurtig udtørring og mod slagregn. Må ikke påføres
i direkte sollys eller ved kraftig blæst. Under
forarbejdning og tørring må underlags- og
omgivelsestemperaturen ikke komme under + 5 °C.
Må ikke blandes med andre produkter. Der skal
overholdes en standtid på 1 dag pr. mm pudslag, før
der påføres slutpuds. Før overfladen males, skal den
stå i mindst 10 dage. Værktøj rengøres med vand.

5. LEVERINGSFORM
Sække á 25 kg.
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6. OPBEVARING
Opbevares tørt, frostfrit og beskyttet mod fugtighed i
originalemballage. Holdbarhed 12 måneder.

7. BORTSKAFFELSE
EU-affaldsnøgle: 17 01 01
Emballagen skal tømmes helt, før den sendes til genbrug.

8. SIKKERHEDSANVISNINGER
Kalk og cement virker alkalisk sammen med vand. Overflader,
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.

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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