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 KEIM SCANDINAVIA A/S 
 Guldalderen 6 / DK-2640 Hedehusene / Tlf. +45 46 56 46 44 
 www.keim.dk / kundeservice@keim.dk 

TEKNISK DATABLAD 

 

 

 
1. PRODUKTBESKRIVELSE 

KEIM Romanit-slæmningstilsætning er et pulveriseret 
mineralsk fyldstof til sammensætning i KEIM Romanit-Farve. 
KEIM Romanit-slæmningstilsætning indeholder værdifulde 
silikater af meget forskellig kornstørrelse i en afbalanceret 
fordeling. 

 

2. ANVENDELSESOMRÅDE 

KEIM Romanit-slæmningstilsætning tilsættes efter behov ved 
slæmmende- og/eller strukturudjævnende behandlinger 
med KEIM Romanit-Farve. 

 

3. PRODUKTEGENSKABER 

Finkornet homogent pulver med en typisk øvre 
kornstørrelse på 0,5 mm. Kornstørrelsen og den 
mineralogiske sammensætning af KEIM Romanit-
slæmningstilsætning er tilpasset sammensætningen med 
KEIM Romanit-Farve.  

Farve: 
Lysegrå 

 

4. BRUGERVEJLEDNING 

Iblanding af KEIM Romanit-slæmningstilsætning vil blive 
bestemt af en forarbejder, der har erfaring med kalk. 
Denne beslutning træffes på baggrund af underlaget samt 
historiske erfaringer.  

Reparerede og blandede underlag og/eller underlag med 
små revner op til 0,5 mm eller strukturforskelle skal grundes 
med KEIM Romanit-farve blandet med KEIM Romanit-
slæmningstilsætning i forholdet 2:1. 

 

 

 

 

KEIM Romanit-slæmningstilsætning og KEIM Romanit-
Farve blandes under forsigtig omrøring dagen før 
anvendelse. 

 

5. LEVERINGSFORM 

Beholdere med 20 kg og 5 kg 

 

6. OPBEVARING 

KEIM Romanit-slæmningstilsætning er tørt og kan i uåbnet 
tilstand opbevares ubegrænset. 

 

7. BORTSKAFFELSE 

EU-affaldsnøgle nr. 08 01 12.  
Kun helt tomme beholdere må indleveres til genbrug.  

 

8. SIKKERHEDSINSTRUKTIONER 

Giscode: ikke relevant.  

Opbevares utilgængeligt for børn. 

Se EU-Sikkerhedsdatablad. 
 
Anvendelsen af dette produkt fordrer en  
håndværksmæssig baggrund og sælges derfor 
kun til virksomheder. 
 

 

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.   

KEIM ROMANIT®-SLÆMNINSTILSÆTNING 


