TEKNISK DATABLAD

KEIM POROSAN®-TÆTNINGSSVUMME

KEIM Porosan-Tætningssvumning er en mineralsk
svumning på basis af cement, fint sand og tætningsmidler.

Temperaturer:
Arbejd ikke ved meget høje lufttemperaturer og/eller
ved kraftig vind. Arbejd ikke ved temperaturer under
+5oC (luft og underlag).

2. ANVENDELSESOMRÅDE

Forbrug:

1. PRODUKTBESKRIVELSE

KEIM Porosan-Tætningssvumning anvendes som lodret
tætning af byggerier, ud- og indvendigt, ved gamle såvel
som nye bygninger til beskyttelse mod opstigende fugt,
pressende overflade-, grund- og sivende vand.

Krav:

Min.
tykkelse:

Kg/m²

Gulv/Jordfugt

2 mm

ca. 4,0

Ikke
pressende
overflade
og sivende
vand

2,5 mm

ca. 5,0

Pressende
vand

3,5 mm

ca. 7,0

3. PRODUKTEGENSKABER
-

Kornstørrelse:
0,1 – 0,7 mm
Kan påføres med pensel eller spartel
Bestandig overfor pressende vand
Frostbestandig
Let at arbejde med
God vedhæftning

4. FREMGANGSMÅDE
5. LEVERINGSFORM

Anvendelse:
Underlaget
forvandes
grundigt.
KEIM
PorosanTætningssvumning røres til en klumpfri, smidig
svummemasse og påføres to gange. Første gang med
anstryger. Ved anden påføring kan tætningssvumningen
også påføres med glittebræt. Det først påførte lag skal være
hærdet, men dog ikke gennemtørt.
Nye lag beskyttes mod ekstrem varmepåvirkning, regn, frost
og gennemtræk. Tætningssvumning, der er størknet, er
uanvendeligt.

Sække med 25 kg.

6. OPBEVARING
9 måneder på tørt sted.

7. BORTSKAFFELSE
EU-affaldskode nr. 17 01 01
Hæld ikke produktet i kloakken.
Evt. rester hærdes med vand og afleveres på godkendt
affaldsplads.
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Klargøring af underlag:
Underlaget for KEIM Porosan-Tætningssvumning er KEIM
Porosan-Trass-Cementpuds, som skal være ren og uden
krakeleringer. Fladen, der skal tætnes, skal være fri for
grater.
Steder med fejl spartles før anvendelsen af KEIM PorosanTætningssvumning. Fremspring og kanter afrundes.
Underlaget forvandes grundigt, og det skal være mat-fugtigt.
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8. SIKKERHEDSANVISNINGER
Det mineralske bindemiddel virker alkalisk. Flader, der ikke skal
behandles, skal afdækkes. Stænk på omkringliggende flader skal
straks løsnes og fjernes med rigeligt vand. Øjne og hud skal
beskyttes mod stænk.
Opbevares utilgængeligt for børn.
Bemærk 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.

