TEKNISK DATABLAD

KEIM MARANO-PRO
KEIM Marano-Pro er en allround spartelmasse, der kan
anvendes til alle almindelige indendørs overflader, både i
nybyggeri og ved renovering. KEIM Marano-Pro er klar til
brug og egner sig primært til manuel påføring, men
Marano-Pro kan, hvis det foretrækkes, også påføres
maskinelt.

Forarbejdning:
Spartelmassen er klar til brug. Den trækkes på i et tyndt
lag med en spartel, hvor man ikke må overskride en
lagtykkelse på 4 mm. Dybere steder skal udspartles på
forhånd. Den tørre overflade kan slibes med fint sandpapir
(min. korn 120). Der skal anvendes egnet udstyr ved
sprøjtepåføring såsom Airless-stempelpumpe (fx Graco
Mark 7 og derover) eller snekkepumpe.

2. ANVENDELSESOMRÅDE

Tørretid:
Tørretiden afhænger af lagtykkelse, temperatur og
luftfugtighed. Gennemsnitlig tørretid: ca. 9-12 timer.

KEIM Marano-Pro er ideel til fuldspartling af væg- og
loftsflader. KEIM Marano-Pro kan anvendes på mineralske,
organiske og blandede overflader. KEIM Marano-Pro gør
det muligt at opnå en fin hvid overflade med god styrke.

Bemærk:
Den spartlede overflade skal slibes og aftøres grundigt.

3. PRODUKTEGENSKABER

Forbrug:
Ca. 1,75 kg/m2 ved fladespartling med 1 mm
lagtykkelse.

- høj fyldningsevne
- bred anvendelse
- høj grad af hvidhed
- fin overflade
- anvendelse både partielt og på hele flader
- kan trækkes ud til nul
- meget god slibbarhed
- mineralbaseret (<5 % org. andel)
Farve:
Hvid

Alle KEIMs indendørs malingssystemer kan anvendes.
Det anbefales at grunde med KEIM indendørsgrunder,
hvis der males med KEIM-Biosil-ME eller KEIM Mycal-Top.

Forarbejdningbetingelser:
Anvendes ikke ved høje lufttemperaturer, kraftig træk eller
ved temperaturer under +5 °C (luft og væg).
Rengøring af værktøj:
Rengøres straks med vand ved afbrydelse af arbejdet og
efter afslutning af arbejdet.

Materialeegenskaber:
- Massefylde: ca. 1,75 g/cm³
- Lagtykkelse: op til maks. 4 mm
- Kornstørrelse: op til 0,15 mm - pH-værdi: ca. 9
- SD-værdi: ≤ 0,1 m

5. LEVERINGSFORM

4. BRUGERVEJLEDNING

6. OPBEVARING

Forbehandling af overflade: Overfladen skal være
bæredygtig, tør og ren. Løse lag skal fjernes. Restfugt i
betonoverflader må ikke overstige 3 %.

Opbevares køligt, men frostfrit. Kan opbevares i uåbnet
emballage i omkring 12 måneder.

33 spande /palle
18 kg spand

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

8. SIKKERHEDSINSTRUKTIONER
Stænk på omkringliggende flader skal omgående fjernes
med vand. Opbevares utilgængeligt for børn.
Se EU-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.
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