TEKNISK DATABLAD

KEIM INTACT
KEIM Intact er en universal slemmende maling på
silikatbasis iflg. DIN 18363, 2.4.1. – til indendørs brug.

2. ANVENDELSESOMRÅDE
KEIM Intact egner sig som udjævningsgrunder eller som
udjævningstilsætning til KEIM Ecosil på uensartede
underlag, f.eks. gamle underlag med krakeleringer og
revner, underlag med reparationer eller strukturforskelle.
KEIM Intact kan også anvendes, såfremt der på glatte
underlag, f.eks. gipskarton, ønskes et pudsagtigt
udseende. KEIM Intact og blandingerne med KEIM
Intact
som
tilsætning
kan
anvendes
som
grundbehandling eller – ved to behandlinger – som
grund- og slutbehandling.

3. PRODUKTEGENSKABER
-

udjævner uensartede underlag og virker dækkende på
krakeleringer og revner
skaber struktur på glatte underlag
indeholder ingen opløsningsmidler eller
blødgøringsmidler
vanddampdiffusionsåben
brænder ikke
mineralsk-alkalisk, hæmmer dannelse af
skimmel/mug
god vedhæftning
mineralsk mat
bredt anvendelsesområde, kan blandes med KEIM
Ecosil

Materialespecifikationer:
- Vægtfylde:
- Dampdiffusionsmodstand:

ca. 1,60 g/cm3
Sd < 0,02 m

Farvenuance:
Hvid.
KEIM Intact kan tones med KEIM farvekoncentrater
eller ved blanding med KEIM Ecosil.

4. FREMGANGSMÅDE
Klargøring af underlag:
Underlaget skal være tørt, rent og støvfrit. Løse dele
fjernes. Stærkt sugende eller afsandede underlag
forbehandles med KEIM Special-Fixativ.
Bæredygtige gamle malinger eller bæredygtige rester af
gammel maling kan males over med KEIM Intact.
Ved gamle organiske malinger bør vedhæftningen
prøves i forbindelse med den efterfølgende KEIMbehandling. Limfarver afvaskes grundigt.
Ved gamle underlag anbefales at prøvemale for at
konstatere, om der fremtræder f.eks. tjære eller sod, der
kan ses gennem malingen.
Ved påføring med kulører på gipskartonplader kræves
en forbehandling med KEIM Indendørsgrunder.
Ved anvendelse på gipskarton kan der opstå
misfarvninger på grund af limen i kartonen, hvis
gipskartonpladerne har været udsat for sol, eller de har
været opbevaret i fugtige omgivelser i længere tid.
Problemet med sådanne misfarvninger kan afhjælpes
ved efter grundingen at foretage en mellemstrygning
med
KEIM
Isolierweiss.
Derefter
udføres
slutbehandlingen.
Anvendelse:
KEIM Intact kan påføres med anstryger eller rulle.
KEIM Intact kan blandes med KEIM Ecosil i ethvert
forhold. Ved påføring med rulle anbefales en blanding
af KEIM Intact/KEIM Ecosil i forholdet 1 : 1 til 1 : 2
volumendele.
Disse blandinger skaber desuden de bedste
underlagsforhold for efterfølgende lasurer på
silikatbasis.
Jo mere KEIM Intact jo større er svumnings virkningen.
Påføring
med
anstryger
giver
den
bedste
svumningsvirkning, ved anvendelse af rulle opnås en
mere struktureret overflade.
KEIM Intact kan anvendes som grund- og
slutbehandling eller kombineres som grundbehandling
med KEIM Ecosil som slutbehandling. For alle
varianter er en blanding efter behov mulig.
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1. PRODUKTBESKRIVELSE

►

TEKNISKT DATABLAD – KEIM INTACT

Arbejdsbetingelser:
Luft- og underlagstemperatur på > 5˚ C.

Sikkerhedskode for malearbejde: 00-3 (1993)

Tørretid:
Tørretid indtil næste påføring: mindst 12 timer.

Bemærk sikkerhedsdatablad.

Forbrug:
Ca. 0,25 l/m2 som ublandet grundbehandling, afhængig af
underlagets beskaffenhed og arbejdsudførelsen. Det anbefales at
behandle et prøvefelt. Kan evt. fortyndes med KEIM SpecialFixativ.
Rengøring af værktøj:
Rengøres med meget vand straks efter brug.
I arbejdspauser opbevares værktøjet i malingen eller i vand.

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.

5. LEVERINGSFORM
Spande med 5 liter og 15 liter.

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

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

August 2016

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.

