TEKNISK DATABLAD

KEIM CONTACT-PLUS-GROB
KEIM
Contact-Plus-Grob
er
en
slæmmende
grundmaling på silikatbasis med tilsætning af glasfibre
og fyldestoffer i forskellige kornstørrelser og -former.

2. ANVENDELSESOMRÅDE
KEIM Contact-Plus-Grob anvendes som bro mellem
bæredygtige, organiske malinger og
efterfølgende KEIM-silikatmalinger. Ligeledes til
udjævning af strukturforskelle og fine revner op til en
bredde på maks. 1 mm.

3. PRODUKTEGENSKABER
-

Brobygger mellem gamle organiske underlag og
efterfølgende lag KEIM silikatfarve.
Udjævner revner (op til maks. 1 mm revnebredde).
Udjævner Strukturforskelle
Ikke filmdannende
Ikke brandbar
UV-bestandig

Materialespecifikationer:
Vægtfylde:
Vanddampdiffusionsmodstand:
Maks. kornstørrelse:
pH-værdi:

1,70 g/cm3
Sd = 0,02 m
1 mm
ca. 11,4

Farvenuance:
Hvid

4. FREMGANGSMÅDE
Klargøring af underlag:
Underlaget skal være bæredygtigt, tørt, rent, frit for støv
og fedt. Løse dele af gammel, organisk maling fjernes
enten mekanisk eller ved højtryksspuling. Defekte steder
udbedres med KEIM Letspartelmasse eller KEIM
Universalpuds. På de områder, der skal spartles, fjernes
den gamle maling til ren bund.
Til flader, som er udsat for stærk fugtigheds- eller
vejrbelastning, anbefales en forbehandling med KEIM

Silangrund. Ved stærke strukturforskelle og/eller mange
krakeleringer grundes med KEIM Contact-Plus.
Anvendelse:
KEIM Contact-Plus-Grob påføres ikke sugende
underlag, ufortyndet, med pensel i diagonale
bevægelser.
På sugende underlag kan der fortyndes op til 10% (25
kg Contact Plus-Grob
og 2,5 liter fortynder) med KEIM Fixativ, KEIM
Special-Fixativ eller KEIM Concretal-Fixativ.
Efterfølgende malinger:
KEIM Contact-Plus-Grob skal altid efterfølges af to
malebehandlinger, f.eks. med KEIM Granital eller
KEIM Concretal.
Mellembehandling: med fortyndet KEIM Granital
(maks. 2 liter KEIM Special-Fixativ til
10 kg maling)
Slutbehandling: KEIM Granital ufortyndet
KEIM Contact-Plus-Grob kan tones med maks.10%
tonefarver inden for KEIM Granital,- eller KEIM
Concretal-systemet.
Arbejdsbetingelser:
Luft- og underlagstemperatur på > + 5 oC. Bør ikke
påføres i direkte sol eller på solopvarmede underlag.
Beskyt den malede flade mod direkte sol, vind og regn
under påføringen og i tørretiden.
Tørretid:
Mellem strygningerne overholdes en tørretid på min. 12
timer.
Forbrug:
På et glat, ikke sugende underlag:
ca. 0,5 kg KEIM Contact-Plus-Grob pr. m2.
På et glat, sugende underlag:
ca. 0,6 kg KEIM Contact-Plus-Grob pr. m2.
Det angivne forbrug er vejledende, afhængig af
underlagets beskaffenhed og arbejdsudførelsen. Det
nøjagtige forbrug kan kun konstateres ved prøvefelter
på stedet.
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Rengøring af værktøj:
Rengøres med meget vand straks efter brug. I arbejdspauser
opbevares værktøjet i malingen eller i vand.

5. LEVERINGSFORM
Spande med 5 kg og 25 kg.

6. OPBEVARING
I lukket emballage og ved kølig, men frostfri opbevaring
holdbar i ca. 12 måneder. Beskyttes mod varme og direkte sol.

7. BORTSKAFFELSE
EU-affaldsnøgle: 08 01 12
Emballagen skal tømmes helt, før den sendes til genbrug.

8. SIKKERHEDSANVISNINGER
Flader, der ikke skal behandles (f.eks. glas, natursten, keramik
osv.), skal beskyttes på en hensigtsmæssig måde. Stænk på
omkringliggende flader eller befærdede arealer skal straks
fjernes med rigelige mængder vand. Beskyt øjne og hud mod
stænk. Opbevares utilgængeligt for børn.
Sikkerhedskode for malearbejde: 00-3 (1993)

Bemærk sikkerhedsdatablad.
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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.

