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TEKNISK DATABLAD 

 

 

 
1. PRODUKTBESKRIVELSE  

 
KEIM Lignosil-Scudo er en farveløs specialgrunder i 

KEIM Lignosil-systemet. KEIM Lignosil-Scudo spærrer 

for gennemslag fra misfarvende træindholdsstoffer. 

 

2. ANVENDELSESOMRÅDE 
 

Indendørs: KEIM Lignosil-Scudo anvendes som 

grunder eller mellemstrygning i ikke-fugtbelastede 

indendørs miljøer. 

Udendørs: KEIM Lignosil-Scudo anvendes som 

isolerende mellemstrygning mellem første og anden 

behandling med KEIM Lignosil-Color. 

 

3. PRODUKTEGENSKABER 

 

- Sikker isolerende virkning 

- Meget fine vedhæftningsegenskaber 

- Vandbaseret 

- Til inden- og udendørs brug 

- KEIM Lignosil-Scudo skal altid overstryges   

- med Keim Lignosil. (se nedenfor)   

 

Sammensætning/oplysning om ingredienser 

- Densitet                                 ca. 1,0 g/cm³ 

- Bindemiddel:     Akrylpolymerdispersion 

 

Farver 

Farveløs 

 

4. FREMGANGSMÅDE 

 

Forbehandling af underlag: 

Underlaget skal være bæredygtigt, helt tørt (træfugtighed 

under 18 %), rent og støvfrit. Tidligere malingslag skal 

fjernes helt, afskallede flader skal slibes ned til det sunde 

træ. 

 

Behandling: 

KEIM Lignosil-Scudo påføres som grunder eller 

mellemstrygning indendørs eller som mellemstrygning 

udendørs. Påføring kan ske med pensel eller rulle. KEIM 

Lignosil-Scudo påføres ufortyndet. KEIM Lignosil- 

 

 

 

 

 

 
Scudo skal altid overstryges med KEIM Lignosil-Inco 

(indendørs) eller Keim Lignosil-Color (inden- eller 

udendørs) som dæklag. Overhold tørretiderne! 

  

Håndtering og anvendelse: 

Materialet, som skal behandles, samt den omgivende 

temperatur skal ligge over +8 ˚C. Anvendes kun i tørt 

vejr. Må ikke påføres i stærkt solskin og ikke på 

solopvarmet underlag eller i kraftig vind. Efter påføring 

skal fladerne beskyttes mod hurtig udtørring, vind, regn 

og stærkt solskin. 

 

Tørretid: 

KEIM Lignosil-Scudo er støvtør efter ca. ½ time ved en 

temperatur på 23 °C og en relativ luftfugtighed på 50 % 

og kan overmales efter 12 timer. Ved en højere relativ 

luftfugtighed eller en lavere temperatur forlænges 

tørretiden tilsvarende. For at opnå en maksimalt 

isolerende virkning skal KEIM Lignosil-Scudo tørre 

fuldstændigt. 

 

Forbrug: 

Ved en enkelt grunding på ubemalede, nye 

træoverflader anvendes ca. 0,1 l/m
2
 KEIM Lignosil-

Scudo alt efter træsort. Dette forbrug er vejledende. Det 

nøjagtige forbrug er afhængigt af underlagets 

beskaffenhed og malemetoden og kan kun angives ved 

at prøve på en overflade. 

 

Rengøring af værktøjet: 

Med vand. 

 

5. LEVERINGSFORM 

 

Dåser eller spande på 2,5 l, 5 l. 

 

6. OPBEVARING 

 

KEIM Lignosil-Scudo kan opbevares i lukket emballage 

i kølige, men frostfrie omgivelser i ca. 12 måneder. Må 

ikke udsættes for varme og direkte sollys. 
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7. BORTSKAFFELSE 

 

EU-affaldskode nr. 08 01 12 

Kun helt tømt emballage må afleveres til genvinding. 

 

8. SIKKERHEDSANVISNINGER 

 

MAL-Kode: 00-1 (1993) 

 

 

Bemærk sikkerhedsdatablad 

 

 

 
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. 

 

   


