MA Műszaki adatlap
KEIM Grundierweiß

1. Termékleírás
A KEIM Grundierweiß egy szilikát alapozófesték
beltéri felhasználásra.

2. Alkalmazási terület
A KEIM Grundierweiß alapozófestéket a KEIM
Biosil fehér és a KEIM Ecosil-ME termékek
kombinációjával alkalmazzák.
Külön-böző
nedvszívóképességű
felületek
kiegyenlíté-sére, mint például a gipszkarton
alapfelületek célszerű KEIM Grundierweiß
anyaggal
alapozni.
Színes
bevonatoknál
gipszkarton és gipsz alapú glettanyaggal javított
alapfelületekre hígítatlan KEIM Grundierweiss
alapozó
használata
szükséges
(alternatív
megoldás lehet még különösen intenzív
színeknél
gipszkarton
és
gipsz
alapú
glettanyaggal javított felületekre a kétrétegű
KEIM Optil bevonat).
Tisztán gipsz kötésű
vakolatoknál (P IV a,b és P Va) KEIM
Grundierweiß nem alkalmazható. Nem alkalmas
só kivirágzásos, lakozott, továbbá fa felületeknél.

3. Termék tulajdonságok
• Kiegyenlíti az alapfelületi különbözőségeket
• Ökológiailag kifogástalan
• kiegyenlíti az alapfelület szívóképességét
Anyagjellemzők:
• Fajsúly:
• Diffúziós egyenértékű
légréteg vastagság:

kb. 1,45 g/cm3
Sd < 0,03 m

Színárnyalatok:
Fehér

4. Kivitelezési utasítások
Az aljzat előkészítése:
Az aljzatnak teherbírónak, száraznak, tisztának és
zsír-, illetve pormentesnek kell lennie. A kivitelezés és a száradás alatt az alapfelület és a
levegő hőmérsékletének > 5°C kell lennie.
Az erősen nedvszívó vagy porladó aljzatokat
KEIM Soliprim anyaggal elő kell kezelni.

Feldolgozás:
A KEIM Grundierweiß felhordható ecsettel,
kefével, hengerrel vagy szórással (fúvóka: 0,64
mm). Az alapozó és fedőréteg felhordása
között az általános legalább 6 óra száradási
időt be kell tartani.
Anyagfelhasználás:
(Egyrétegű felhordásnál sima alapfelületre):
Kb. 0,2 l/m2 KEIM Grundierweiß
A megadott érték csak irányadó, ami az alapfelület tulajdonságaitól és a kivitelezés
módjától függnek. A pontos mennyiség csak
próbafelület készítésével állapítható meg.
Szerszámok tisztítása:
Felhasználás után azonnal vízzel tisztítandó.

5. Szállítási forma
5 és 15 ltr.-es vödör.

6. Raktározás
Zárt edényben, hűvös, de fagymentes helyen
kb. 12 hónapig. Hőtől és közvetlen
napsugárzástól védeni kell.

7. Hulladékkezelés
EG-hulladékkulcs sz. 08 01 12.
Csak a teljesen üres edények hasznosíthatók
újra.
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8. Biztonsági útmutató
A kezelni nem kívánt felületeket (mint pl. üveg,
kerámia, terméskő, fa stb.) megfelelő módon
meg kell védeni. A lecseppenő festékfoltot
azonnal, sok vízzel el kell távolítani. A szemet és
a bőrfelületet a festékfröccsenéstől óvni kell.
Gyermekek elöl, el kell zárni!
Termékkód: M-SK 01
Vegyék
figyelembe
adatlapot!

a

biztonságtechnikai

A megadott értékek, és tulajdonságok intenzív fejlesztési munka, illetve
gyakorlati tapasztalatok eredménye. Szóbeli vagy írásbeli felhasználási
javaslataink segítségül szolgálhatnak termékeink kiválasztásában, de jogi
kötelezettség nélkül. Különösen nem mentesíti a vevőt, ill. a kivitelezőt a
kötelezettség alól, hogy saját maga is megfelelő gondossággal
meggyőződjön a termékek az adott felhasználási területen való
alkalmazhatóságáról. Az általános építéstechnikai szabályokat be kell tartani.
A si használhatóságában – fenn tartjuk. Ezen kiadás megjelenésével a
korábbiak érvényüket vesztik.
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