KARTA TECHNICZNA

KEIM MALGRUNDMASSE
1. OPIS PRODUKTU

Warunki/temperatura nanoszenia:

2. ZASTOSOWANIE
KEIM Malgrundmasse stosowana jest jako podłoże/podobrazie dla malowideł wykonanych farbami artystycznymi KEIM Künstlerfarben. Zaprawę można nakładać
na tynki wapienno-cementowe o wytrzymałości na ściskanie min. 5 N/mm2.

3. WŁAŚCIWOŚCI PRODUKTU
Baza spoiw: wapno i biały cement.

Dane techniczne:
Wielkość ziarna: 		

0–1 mm

Kolor:
Biały.

4. STOSOWANIE
Przygotowanie podłoża:

Należy sprawdzić nośność podłoża. Usunąć luźne elementy. Naprawić usterki zachowując typ i strukturę podłoża. Podłoże musi być w idealnym stanie, tzn. musi być
wystarczająco trwałe, bez nalotów solnych i wilgoci, bez
wgłębień i czyste.

Nanoszenie:

Zwilżyć tynk podkładowy. Wymieszać KEIM Malgrundmasse z czystą wodą i nakładać za pomocą kielni. Po
nałożeniu zaprawy powierzchnię przetrzeć i wygładzić.
Grubość warstwy powinna wynosić około 4 mm.
Dwa dni po nałożeniu ponownie zwilżyć powierzchnię.
1–2 dni przed malowaniem powierzchnię wytrawić
preparatem KEIM Ätzflüssigkeit rozcieńczonym z wodą
w stosunku 1:3.

Czas schnięcia:

Przed malowaniem zachować odstęp min. 14 dni.

Temperatura powietrza i podłoża podczas nakładania
i schnięcia >+5˚C.
Nie stosować przy bezpośrednim nasłonecznieniu i na
nagrzane przez słońce podłoże.
Podczas malowania i schnięcia powierzchnie chronić
przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych,
wiatrem i deszczem.

Zużycie:

Ok. 7 kg/m2.

Czyszczenie narzędzi:

Natychmiast po użyciu narzędzia czyścić wodą.

5. OPAKOWANIA
Worki o zawartości 25 kg.

6. SKŁADOWANIE
Przechowywać w suchych pomieszczeniach, ok. 12 miesięcy.

7. USUWANIE ODPADÓW
Europejski Katalog Odpadów: 17 01 01
Tylko puste worki nadają się do powtórnego przetwarzania (Recycling).

8. ZALECENIA BHP
Giscode: ZP 1
Wapno i cement reagują alkalicznie w połączeniu
z wodą. Powierzchnie nieprzeznaczone do malowania
(np. szkło, kamień naturalny, ceramikę, drewno itp.)
chronić poprzez przykrycie. Chronić skórę i oczy przed
rozpryskami. Przechowywać w miejscach niedostępnych
dla dzieci.
Wymienione wartości i właściwości produktu są wynikiem intensywnych prac badawczych i praktycznych doświadczeń. Nasze zalecenia dotyczące stosowania,
przekazane ustnie bądź na piśmie mają stanowić dla Państwa pomoc przy wyborze naszych produktów i nie stanowią żadnych umownych warunków prawnych.
W szczególności nabywcy i użytkownicy są zobowiązani do przekonania się o przydatności naszych produktów do zamierzonych celów użycia z zawodową starannością. Należy
przestrzegać ogólnych zasad techniki budowlanej. Firma zastrzega sobie zmiany służące
polepszeniu produktu bądź jego stosowania. Publikacja niniejszej karty technicznej unieważnia poprzednie.
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KEIM Malgrundmasse to wysokiej jakości sucha zaprawa z zawartością prawdziwego marmuru Carrara. Służy jako podłoże/podobrazie dla farb artystycznych KEIM
Künstlerfarben.

