TEKNISK DATABLAD

KEIM ATHENIT®-LISCIO
KEIM Athenit-liscio er en brugsklar kalkfinspartelmasse
på basis af læsket kalk, der har lagret i mindst 3 år, og
rent hvidt græsk marmormel.

2. ANVENDELSESOMRÅDE
KEIM Athenit-Iiscio kan bruges indendørs til fuldspartling og til udbedring af små skader på max. 1 mm
dybde. Olieholdige underlag er ikke egnede til påføring
af KEIM Athenit-produkter.

3. PRODUKTEGENSKABER
KEIM Athenit-liscio er en fin kalkspartelmasse uden tilsætning af syntetiske bindemidler.
- Uden syntetiske bindemidler
- Uden opløsningsmidler
- Uden vegetabilsk harpiks
- Afspændt
- Ikke brændbar
- Ekstrem dampdiffusionsevne
- Miljøvenlig
Materialespecifikationer:
- Massefylde: ca. 1,80 g/cm3
- Dampdiffusionsmodstand: S < 0,02 m
- Maksimal kornstørrelse:
0,1 mm
Sammensætning:
Vand, calciumhydroxyd, calciumcarbonater, naturlige
kulhydrater, cellulose, sæbe, olie.
Farvetone:
Hvid
Kan tones med KEIM Athenit-coloranti op til 10% eller
med KEIM dekorfarvepulver op til 3%.

4. FREMGANGSMÅDE
Klargøring af underlaget:
Underlaget skal være bæredygtigt, rent og frit for støv og
fedt. Til forbehandling af underlaget foretages en
strukturudjævnende grundspartling med KEIM Athenitfino eller der grundes med KEIM Athenit-lucente, -forte
eller -fondo.

Anvendelse:
Om nødvendigt fugtes underlaget let. KEIM Athenitliscio påføres tyndt (ca. 0,5 mm) med et rustfrit
glittebræt og trækkes glat efter afbinding, eller der
påføres et yderligere lag vådt-i-vådt. Dette lag kan alt
efter ønske igen trækkes glat med et glittebræt efter
afbinding. Et for kraftigt tryk på glittebrættet ved
aftrækning resulterer i metalafsmitning.
Forarbejdningsbetingelser:
Luft- og underlagstemperatur på > +5˚ C
Forbrug:
Ca. 0,4 kg/m2 ved 0,5 mm lagtykkelse. Den anførte
række evne er en vejledende værdi. Nøjagtige
forbrugsværdier kan kun beregnes ved prøvestrygning
på stedet.
Rengøring af værktøj:
Rengøres med vand straks efter brug.

5. LEVERINGSFORM
Spande med 24 kg.

6. OPBEVARING
I lukket emballage og ved kølig, men frostfri
opbevaring holdbar i ca. 12 måneder.

7. BORTSKAFFELSE
EU affaldsnøgle Nr. 10 13 99
Emballage skal tømmes helt,
afleveres til genbrug.
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8. SIKKERHEDSANVISNINGER
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.
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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.

