TEKNISK DATABLAD

KEIM STUCASOL®-FONDO
Tørretid:
Ca. 2 – 6 timer alt efter temperatur og relativ luftfugtighed.

1. PRODUKTBESKRIVELSE
Mættet silikatgrunder, der giver en lidt ru overflade, der i
farvetonen er tilpasset slutpudsen. Bindemiddel: Sol-silikat.

Forbrug
Forbruget afhænger af underlagsstruktur og sugeevne.
≥ 0,25 kg/m²

2. ANVENDELSESOMRÅDE
Forhindrer, at underlaget skinner igennem, og forbedrer
KEIM Stucasols strukturgivende egenskaber, især på ny
underpuds.

Rengøring af værktøj:
Rengøres med vand straks efter brug.

5. LEVERINGSFORM
3. PRODUKTEGENSKABER

Beholdere á 18 kg..

Giver god vedhæftningsevne, diffusionsåben, sugeevneregulerende.
-

Vægtfylde:
Diffusionsækvivalent
luftlagstykkelse:

ca. 1,6 g/cm³
sd ≤ 0,01 m

Farvetoner:
Naturhvid og indfarvet efter KEIMs palette exclusive, dog
ikke i tonefarver.

6. OPBEVARING
Tørt, køligt og frostfrit.
6 måneder i original lukket emballage.

7. BORTSKAFFELSE
EU-affaldsnøgle: 08 01 12
Emballagen skal tømmes helt, før den sendes til genbrug.

4. FREMGANGSMÅDE

Forarbejdningsbetingelser:
Min. +5° C luft- og underlagstemperatur under
forarbejdning og tørring. Må ikke forarbejdes i direkte sol, i
regnvejr eller ved kraftig vind. Efter påføring skal overfladen
beskyttes mod for hurtig udtørring og regn ved dertil egnede
forholdsregler.
Anvendelse
Skal omrøres før anvendelse og kan fortyndes efter behov
med max. 10 % KEIM Soldalit-Fixativ.
Kan påføres med rulle eller pensel.
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8. SIKKERHEDSANVISNINGER
Flader, der ikke skal behandles, især glas, keramik og
natursten, skal afdækkes omhyggeligt. Stænk på
omkringliggende flader og gangarealer skal straks fjernes
med rigelige mængder vand. Beskyt øjne og hud mod
farvestænk. Opbevares utilgængeligt for børn.
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 rugsegenskaber. Med
udgivelsen af denne version bliver tidligere versioner ugyldige.

STUCASOL-FONDO 0620

Klargøring af underlag:
Underlaget skal være bæredygtigt, plant, tørt, rent og frit for
rester, der reducerer vedhæftningsevnen.

