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TEKNISK DATABLAD 

 

 

 
1. PRODUKTBESKRIVELSE  

 
KEIM I&F-Grund er en farveløs, 

opløsningsmiddelholdig grunder med stor 

diffusionsåbenhed for vanddamp. 

 

2. ANVENDELSESOMRÅDE 
 

KEIM I&F-Grund anvendes til stabilisering af særligt 

vanskelige underlag. Typiske anvendelsesområder er 

underlag, der er let støvende eller har tendens til 

pletdannelse. 

 

3. PRODUKTEGENSKABER 

 

- stabiliserende 

- lav diffusionsmodstand over for vand-damp (sd = 

0,04 m ved to påførte lag) 

- modstandsdygtig over for gulning 

- sprækker ikke 

- hæfter godt 

 

Materialespecifikationer: 

 
- Massefylde:  ca. 0,9 g/cm

3 

- Diffusionsmodstand
 

vanddamp:  0,02 m
 

 

Farvenuance: 

Farveløs. 

 

4. FREMGANGSMÅDE 

 

Anvendelse: 

KEIM I&F-Grund anvendes til behandling af 

problematiske underlag i det omfang, den konkrete skade 

kræver. Det kan være tilstrækkeligt at grunde underlaget 

én gang, men generelt anbefales det at grunde 2 gange 

med mindst 5 timers mellemrum. KEIM I&F-Grund 

leveres i brugsklar konsistens og skal påføres ufortyndet. 

Underlaget skal være bæredygtigt, tørt og frit for støv. 

Efter mindst 5 timer kan KEIM I&F-Grund overstryges 

med KEIM Ecosil-ME-, Concretal-, Soldalit- eller 

Granital-systemet. 

 

 

 

 
Arbejdsbetingelser: 

Luft- og underlagstemperatur > + 5
o
 C. Bør ikke påføres i 

direkte sol eller på solopvarmede underlag.  

 

Forbrug: 

Ved to behandlinger med KEIM I&F-Grund ca. 0,2 l/m
2
 

 

Rengøring af værktøj: 

Rengøres med cellulosefortynder straks efter brug. 

 

5. LEVERINGSFORM 

 

Dunke med 2,5 liter og 5 liter. 

 

6. OPBEVARING 

 

KEIM I&F-Grund kan opbevares køligt, men frostfrit, i 

lukket emballage i ca. 12 måneder. 

Opbevares på et sted med god ventilation, beskyttet mod 

varme og direkte sollys. Holdes væk fra 

antændelseskilder. 

 

7. BORTSKAFFELSE 

 

EU-affaldsnøgle: 08 01 11 

Emballagen skal tømmes helt, før den sendes til genbrug. 

 

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. 

 

Sikkerhedskode for malearbejde: 3-1 (1993) 

 

 

Bemærk sikkerhedsdatablad. 

 

 

 

KEIM I&F-GRUND 
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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. 

 

   


