MA Műszaki adatlap
KEIM Restauro®-Giess

1. Termékleírás
Hidraulikus kötőanyagú,
szárazhabarcs.

ásványi

restauráló

2. Alkalmazási terület
A KEIM Restauro-Giess egy restauráló terméskőpótló szárazhabarcs, mely alkalmas szobrok,
épületet díszítő elemek zárt és nyitott formájú
kiöntésére, javítására.

3. Termék tulajdonságok
Műszaki adatok a WTA 3-11-97/D
adatlap szerint:
• Fajsúly:
kb. 1,55 g/cm3
• Vízszükséglet:
0,17 l/kg
• feldolgozhatósági idő:
max. 45 perc
• Szilárdulás kezdet:
min. 8 óra
• Nyomószilárdság:
kb. 42 N/mm2
• Húzó-hajlítószilárdság:
kb. 9 N/mm2
• Rugalmassági modulus:
kb. 26,0 KN/mm2
• Hőtágulás:
kb 5 x 106 (1/K)
• Zsugorodás:
0,9 × 103 (mm/m)
Színárnyalatok:
A KEIM Natursteine színkártya színárnyalatai,
egyéb árnyalatok kőminta szerint lehetséges.
Minden színárnyalat tetszőlegesen keverhető
egymással. A színárnyalatok a nem megmunkált
felületekhez vannak beállítva. Csekély mértékű
színeltérések – a különböző kikeményedési
körülményektől függően - nem kizárhatók.

4. Kivitelezési utasítások
Feldolgozási körülmények:
A levegő és aljzat hőmérséklete ˃ +5 °C.
Feldolgozás:
A KEIM Restauro-Giess habarcsot kizárólag vízzel
szabad összekeverni, kb. 5 ltr. víz 30 kg anyaghoz.
Nagyobb mennyiségek keverése esetén keverőszáras fúrógép használata javasolt. Egy 5 perces
pihentetés után a termék könnyen folyós kell
legyen.

Formázás:
A formázáshoz szilikon-gyanta formát kell
használni. Az öntvények legkorábban 48 óra
múlva vehetők ki.
Utómegmunkálás:
Egy restaurátori megmunkálás legkorábban 8
nap múlva történhet. Itt ügyelni kell arra,
hogy a színárnyalat általában világosabb lesz.
Anyagfelhasználás:
kb. 2,2 kg/ltr.
Szerszámok tisztítása:
Felhasználás után azonnal vízzel tisztítandó.

5. Szállítási forma
30 kg-os zsák

6. Raktározás
Száraz helyen 12 hónapig tárolható.

7. Hulladékkezelés
EG-hulladékkulcs sz. 17 01 01.
Csak a teljesen üres zsákok hasznosíthatók
újra. Részmennyiségeket hagyni kell vízzel
kikötni majd építési törmelékként elszállítatni.
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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!
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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 változtatás jogát – a termékek újítási vagy alkalmazási
használhatóságában – fenn tartjuk. Ezen kiadás megjelenésével a
korábbiak érvényüket vesztik.
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