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TEKNISK DATABLAD 

 

 

1. PRODUKTBESKRIVELSE 

KEIM Turado 0.3 er en mineralsk kalk- cement finpuds til 
inden- og udendørs brug; den er egnet til mindre, plane, 
finfiltsede overflade. KEIM Turado 0.3 svarer til 
mørtelgruppe GP CS III iht. DIN EN 998-1. 

 

2. ANVENDELSESOMRÅDE 

KEIM Turado 0.3 kan anvendes universelt på bæredygtige 
mineralske underlag og gammelt puds i mørtelgruppe CS II, 
CS III og CS IV, kunstharpiksbaseret maling og puds såvel 
inden- som udendørs. KEIM Turado 0.3 er egnet til mindre 
flader i udendørsområder som på gesims, i lysninger og 
indramninger omkring døre og vinduer samt i 
sokkelområder. KEIM Turado 0.3 er særligt velegnet til 
filtsning, der kan opnås en meget fin overfladestruktur. Ikke 
egnet til plastelastiske og forsæbningsbare underlag. 

 

3. PRODUKTEGENSKABER 

– naturhvid 
– optimeret til filtsning 
– meget fin overfladestruktur 
– afbinding med få spændinger 
– ideel til detaljeudbedring, f.eks. gesims og lysninger 
 
Materialeoplysninger: 
– Trykstyrke:   CS III 
– Kornstørrelse:   ca. 0,3 mm 
– Farvenuance:   naturhvid 
– Kapillær vandoptagelse:  W2 (iht. EN 998-1) 
– Vanddamppermeabilitet:  μ ≤ 15 
 

 
4. BRUGERVEJLEDNING 

Underlagsklargøring og -behandling 
Kontrollér underlag for bæreevne. Fjern løse fragmenter fra 
gamle belægninger mekanisk eller med højtryksspuler. Fjern 
skillemidler som f.eks. olierester på betonoverflader. Udjævn 
først stærke ujævnheder med KEIM Turado. 

 
 
 
 

 

Forarbejdning: 
Blanding: 
KEIM Turado 0.3 (25 kg) blandes med ca. 7,0 – 7,25 ltr. 
rent vand med pisker til en forarbejdningsrigtig og klumpfri 
konsistens, hvorefter blandingen skal hvile lidt før brug. 
Bearbejdningstiden er, alt efter vejrlig, ca. 40 minutter. 
Materiale der allerede er stivnet må under ingen 
omstændigheder blandes med vand igen. Påføringen kan 
foretages manuelt, med pudspumpe eller med 
pudsemaskine.  

Lagtykkelse: 
Bearbejdning i et eller to lag. Min. 3 mm og max 5 mm 
lagtykkelse. 

Armering: 
Til heldækkende påføring eller reparation påføres KEIM 
Turado 0.3 i ensartet lagtykkelse på underlaget og planes 
ud. Armeringsnettet opsættes i baner og indlejres med en 
bredspartel. Vævet overspartles efter indlejring vådt-i-vådt 
med KEIM Turado 0.3 til fuld dækning. 

Slutpuds: 
Ved anvendelse som slutpuds kan der filtses med et let 
opfugtet skumbræt. 

Forbrug: 
Ca. 1,4 kg/m² pr. mm pudstykkelse. 
 
Særlige anvisninger: 
Det frisk påførte KEIM Turado 0.3 skal beskyttes mod for 
hurtig udtørring og mod slagregn. Spartlingen bør ikke 
udføres i direkte sollys eller ved kraftig blæst. Under 
bearbejdnings- og tørrefasen må underlagets og 
omgivelsernes temperatur ikke komme under +5°C. Må 
ikke blandes med andre produkter. Før påføring af slutpuds 
skal en hviletid på 1 dag pr. mm tykkelse overholdes. Før 
overfladen males, skal en hviletid på 10 dage overholdes. 
Rengøring af værktøj med vand. 

 
5. LEVERINGSFORM 

25 kg-sække. 

 

 

KEIM TURADO 0.3 
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6. OPBEVARING 

Opbevares tørt, frostfrit og beskyttet mod fugtighed i 
originalemballage. Holdbarhed ca. 12 mdr.  

 

7. BORTSKAFFELSE 

EU-affaldsnøgle nr. 17 01 01. 

Restmængde hærdes op med vand og bortskaffes som 
byggeaffald. Tømte sække afleveres til genvinding. 
 

8. SIKKERHEDSINSTRUKTIONER 

Giscode: ZP1 

Kalk og cement virker alkalisk sammen med vand. 
Overflader, der ikke skal behandles (f.eks. glas, natursten, 
keramik osv.), afdækkes omhyggeligt. Alle stænk på 
omkringliggende flader eller befærdede områder skal straks 
fjernes med rigelige mængder vand. Beskyt øjne og hud 
mod stænk. Indtag ikke mad eller drikkevarer under 
påføringen, og undlad at ryge. 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 brugsegenskaber. Med udgivelsen af denne version bliver tidligere versioner 

ugyldige. 
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