TEKNISK DATABLAD

KEIM MARANO-LIGHT
KEIM Marano-Light er en brugsklar let spartelmasse til
indendørs på vægge og lofter. Optimeret til maskinel
bearbejdning og en effektiv arbejdsgang, og med lette
fyldstoffer for smidige og effektive forarbejdningsegenskaber.

2. ANVENDELSESOMRÅDE
KEIM Marano-Light kan anvendes på alle indendørs
overflader. Konsistensen er tilpasset maskinel påføring med
høj materialegennemstrømning for glatte overflader af høj
kvalitet (Q3/Q4). KEIM Marano-Light er meget velegnet til
spartling af store flader ved nybyggeri og renovering.

3. PRODUKTEGENSKABER
– høj fyldningsevne
– optimeret for høj materialegennemstrømning
– meget fin slibbarhed
– mindre slibestøv
– lettere arbejdsproces grundet den smidige konsisten
– mineralbaseret (<5 % org. andel)
– fyldstoffer: hvid dolomit og mikrokugler
Farve:
Hvid
Materialeegenskaber:
– Massefylde: ca. 1,05 g/cm³
– Lagtykkelse: op til maks. 5 mm
– Kornstørrelse: op til 0,15 mm

4. BRUGERVEJLEDNING
Forbehandling af overflade:
Overflader skal være tørre, rene og fri for olie, fedt, støv
og anden overflade-forurening. Beton og pudsede

overflader skal være helt tørre og hærdede. Restfugt i
flader må ikke overstige 3%. Materialerester skal fjernes.
Lunker udfyldes på forhånd, ujævnheder i overfladen
udspartles fuldstændigt.
Til gamle underlag eller underlag med mindre
revnedannelser (ikke statiske), kan der ilægges en egnet
glasfiberfilt (fx Kobau Armiera Anstrichvlies) i den våde
KEIM Marano-Light.
Overflader > glans 5 skal behandles med en KEIM
Indendørsgrunder før påføring.
Forarbejdning:
Anvend professionelt Airless sprøjteudstyr (fx ≥ Graco
Mark 7) for at opnå de bedste resultater. Lad KEIM
Marano-Light tørre fuldstændigt efter påføringen.
Spartelmassen kan slibes med fint sandpapir (mindst korn
120).
Tørretid:
KEIM Marano-Light tørrer bedst ved 23°C og 50 %
relativ luftfugtighed og kan som regel overmales efter 24
timer. Ved højere relativ luftfugtighed og/eller lavere
temperaturer øges tørretiden tilsvarende.
Bemærk:
Anvend en 3/8 eller 1/2 tommers slange
Dysestørrelse: ≥ 525
Modtryk: > 150 bar
Afhængigt af temperaturen skal der anvendes varierende
dysestørrelser. Det anbefales at teste for størrelsen på
forhånd. Pistol- og enhedsfiltre skal fjernes! Ved optimal
fordeling under sprøjtning skal der være en afstand på ca.
30 cm til overfladen. Pistolen skal holdes lodret mod
overfladen. Ved påføring bevæges pistolen jævnt og
parallelt med overfladen. Sprøjt dernæst vandret med
pistolen og til sidst på kryds og tværs.
Alle KEIMs indendørs malingssystemer kan anvendes. Det
anbefales at grunde med KEIM indendørsgrunder, hvis
der males med KEIM-Ecosil-ME eller KEIM Mycal-Top.
Opbygning af gipspladesamlinger: Der henvises til
gipspladeproducentens anvisninger.

►

MARANO-LIGHT 07/19

1. PRODUKTBESKRIVELSE

TEKNISK DATABLAD – KEIM MARANO-LIGHT

Forbrug:
Ca. 1 l/m² pr. mm lagtykkelse. Dette forbrug er
vejledende. Det nøjagtige forbrug afhænger af overfladens
beskaffenhed og typen af anvendelse, og kan kun
bestemmes ved at lave en prøve på et lille område.
Forarbejdningbetingelser:
Anvendes ikke ved høje lufttemperaturer, under forceret
tørring eller ved temperaturer under +5°C (luft og væg).

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.

Rengøring af værktøj:
Rengøres straks med vand ved afbrydelse af arbejdet og
efter afslutning af arbejdet.
Sprøjteudstyr, følg sprøjteproducentens
rengøringsanvisning.

5. LEVERINGSFORM
PE-sæk eller spand, hver med 15 liter, hhv. 33
spande/palle og 40 sække/palle

6. OPBEVARING
Opbevares køligt, men frostfrit. Kan opbevares i uåbnet
emballage i omkring 12 måneder. Skal beskyttes mod
varme og direkte sollys.

7. BORTSKAFFELSE
EU-affaldsnøgle nr. 08 04 10.
Kun helt tomme beholdere må indleveres til genbrug.

8. SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

KEIM SCANDINAVIA A/S
Guldalderen 6 / DK-2640 Hedehusene / Tel. +45 46 56 46 44
www.keim.dk / kundeservice@keim.dk
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Se EU-Sikkerhedsdatablad.
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Overflader, der ikke skal behandles (fx glas, keramik,
natursten etc.) beskyttes på passende vis. Stænk på
omkringliggende flader skal omgående fjernes med vand.
Beskyt øjne og hud mod stænk. Opbevares utilgængeligt
for børn.

