TEKNISKT DATABLAD

KEIM STUCASOL® FONDO
1. PRODUKTBESKRIVNING
KEIM
Bruksfärdig
solsilikatputs
med
speciell
bindemedelsammansättning, för enhetligt uttryck och
färgintensitet
utan
ytterligare
färgbehandling.

2. ANVÄNDNINGSOMRÅDE
Förhindrar att underlaget skiner igenom och förbättrar den
strukturgivande bearbetningsmöj-ligheten för KEIM
Stucasol, särskilt på ny underputs.

Torktid:
Ca 6-12 tim, beroende på temperatur, luftfuktighet och
appliceringsmängd.
Förbruk:
Materialåtgången beror på underlagets struktur och
absorptionsförmåga.
≥ 0,25 kg/m²
Verktygsrengöring:
Rengörs med vatten strax efter användning.

5. LEVERANSFORM
3. PRODUKTEGENSKAPER

Burk 18 kg.

Vidhäftningsbrygga, ångdiffusionsgenomsläpplig,
absorberreglerande.

6. FÖRVARING

- Densitet (EN ISO 2811): ca 1,6 g/cm³
- Vattenupptag w: < 0,1 kg/(m²h )

Torrt, svalt, frostfritt. Upp till 6 månader i tillsluten
originalförpackning.

Färgton:
Vit och infärgad enligt KEIM-paletten Exclusiv, ej tonfärg.
4. INSTRUKTIONER
Underlag:
Underlaget måste vara bärkraftigt, jämnt, torrt, rent och fritt
från rester som minskar vidhäftningsförmågan.
Användning:
Omröres före användning och kan vid behov spädas med
max. 10 % KEIM Soldalit-Fixativ. Påförs med roller eller
pensel.
Arbetstemperatur:
Minst 8 °C luft- och underlagstemperatur under bearbetning
och torkning. Får inte användas i direkt solljus eller på
solvärmda underlag, i regn eller vid stark vind. Efter
appliceringen ska ytorna skyddas mot vind och regn genom
lämpliga åtgärder.

7. BORTSKAFFELSE
EU-avfalls ID nr 08 07 12.
Endast helt tömda förpackningar lämnas till återvinning.

8. SÄKERHETSUPPLYSNINGAR
Det mineraliska bindemedlet verkar alkaliskt. Ytor som
inte ska behandlas (t.ex. glas, natursten, keramik osv.)
bör skyddas väl. Stänk på bredvidliggande ytor eller
transportyta löses upp med mycket vatten och avlägsnas
omedelbart. Skydda ögonen och huden mot stänk. Håll
behållaren tätt försluten vid arbete i slutna utrymmen.
Håll borta från antändningskällor – rökning förbjuden.
Förvaras oåtkomligt för barn.
Bemärk vänligast säkerhetsdatablad.

KEIM SCANDINAVIA A/S
Guldalderen 6 / DK-2640 Hedehusene / Danmark tlf +45 46 56 46 44
www.keim.dk / kundeservice@keim.dk

►

BLACK 01/19

(EN 1062-3)

STUCASOL-FONDO 06/20

0,5

TEKNISKT DATABLAD – KEIM STUCASOL®-FONDO

KEIM SCANDINAVIA A/S
Guldalderen 6 / DK-2640 Hedehusene / Danmark tel +45 46 56 46 44
www.keim.dk / kundeservice@keim.dk

BLACK 01/19

STUCASOL-FONDO 06/20

Angivna värden och egenskaper är resultatet av intensivt utvecklingsarbete
och praktiska erfarenheter. Våra rekommendationer för användning, i ord
och skrift, skall utgöra hjälp vid val bland våra produkter och är inte
bindande för oss. Särskilt befriar de inte köparen eller användaren från
skyldigheten att med yrkesmässig noggrannhet själv övertyga sig om
lämpligheten hos våra produkter för det avsedda användningsområdet.
Allmänna regler för byggnadsteknik skall följas. KEIM fråntar sig allt ansvar
för vägledning av behandlingsbeskrivning endast genom detta datablad
och utan att samråda med någon från företaget. Med reservation för
ändringar, som tjänar till att förbättra produkten eller dess användning.
Med publicering av denna version förlorar tidigare versioner sin giltighet

