TEKNISK DATABLAD

KEIM UNIVERSALPUDS 1,3 mm
1. PRODUKTBESKRIVELSE
KEIM Universalpuds er en renovering- og
facadetyndlagspuds på kalkcementbasis med diverse
tilsætningsstoffer og fiberarmering.

2. ANVENDELSESOMRÅDE
Renovering:
- af bæredygtig gammel puds (også kunstharpikspuds)
- af bæredygtig gammel maling (også kunstharpiksmalinger)
- ud- og indvendigt
- af revner
- af problematiske områder
- med anvendelse af væv, partielt eller over hele flader
(f.eks. KEIM armeringsvæv)
KEIM Universalpuds kan anvendes som underlag for
efterfølgende påføringer med KEIM Silikatpuds eller
KEIM Brillantpuds.
KEIM Universalpuds som dækkende puds kan påføres
struktureret eller glat.

3. PRODUKTEGENSKABER
Bindemiddelbasis kalk-hvidcement med calcitisk-tilslag
og let-tilslag samt fiberarmering.
Materialespecifikationer:
Kornstørrelse:
Pulvervægtfylde:
Vandoptagelse:
Trykstyrke:
pH-værdi: (1000g/liter H2O)
Diffusionsmodstand:

0 – 1,3 mm
1,35 g/cm3
W2
> 3,5 – 7,5 N/mm2
ca. 12
μ~ 9

CE mærket iht. Pudsnorm: EN 998-1

Anvendelse:
Ved stærkt sugende underlag skal der forvandes.
Vandforbrug:
ca. 240 ml/kg (svarer til 6 liter / 25 kg sæk) med mixer
eller blandingsmaskine.
Et eller flere lag, pr. lag min. ca. 4 mm og max. 10 mm
pudstykkelse.
Ved opsætning af væv:
KEIM Universalpuds påføres, vævet trykkes ind
(banerne skal overlappe med 10 cm), og
derefter påføres KEIM Universalpuds igen. Påføres som
yderpuds struktureret eller glat.
På et ikke sugende pudsunderlag kan produktet først
påføres glat efter en stabilisering med et ekstra tyndt
lag.
Arbejdsbetingelser:
Under arbejdet og under udtørringsperioden må luft- og
underlagstemperatur ikke ligge under + 5˚C. KEIM
Universalpuds påføres ikke i direkte sol eller på
solopvarmede flader. Under og efter arbejdet beskyttes
facaden mod vind og regn.
Tørretid:
1 dag/1 mm pudstykkelse, hvis et yderligere pudslag
skal påføres.
Efterbehandling:
Med dækkende pudser, f.eks. KEIM Silikatpuds eller
KEIM Brillantpuds, er forarbejde ikke nødvendigt.
Med KEIM malinger: alle typer – til udvendig som til
indvendig brug. Malebehandling kan følge efter 10
dage.
Nødvendigt forarbejde på udvendige overflader:
Behandling med KEIM Ætsevæske fortyndet med vand
i forholdet 1:3. Derefter skylles efter med rent vand.
Forbrug:
Ca. 1,1 kg/m2 pr. mm pudstykkelse

4. FREMGANGSMÅDE
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Klargøring af underlag:
Underlaget gås efter for bæredygtighed. Løse dele af
gamle lag fjernes mekanisk eller med vandspuling.

Rengøring af værktøj:
Rengøres med vand straks efter brug.
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5. LEVERINGSFORM
Sække med 25 kg.

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. 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.

