TEKNISK DATABLAD

KEIM UNIVERSALPUDS-FIN 0,6 mm
KEIM Universalpuds-Fin er en puds på kalkcementbasis
med diverse tilslagsstoffer og fiberarmering til
renovering og finpudsning af facader.
Kombineret med KEIM silikatfarver får du et komplet
puds-/malingssystem.

2. ANVENDELSESOMRÅDE
Som slutpuds til renovering og bearbejdning:
- af gamle, bæredygtige pudsede overflader (også
kunstharpikspuds)
- af gamle, bæredygtige malede overflader (også
kunstharpiksmaling)
- ud- og indvendig
- af revner
Ikke egnet til plastoelastiske underlag og underlag, der
kan forsæbe.
KEIM Universalpuds-Fin er velegnet til maskinel
forarbejdning. KEIM Universalpuds-Fin kan struktureres
eller filtses.

3. PRODUKTEGENSKABER
Bindemiddelbasis er hvid kalkcement med kalktilslag
samt let tilslag og fiberarmering, vandafvisende.
Materialespecifikationer:
Kornstørrelse:
Pulvervægtfylde:
Trykstyrke:
Diffusionsmodstand:

0 – 0,6 mm
1,2 g/cm3
> 3,5 – 7,5 N/mm2
μ= ca. 8

CE mærket iht. Pudsnorm: EN 998-1

4. FREMGANGSMÅDE
Klargøring af underlag:
Underlagets bæreevne undersøges. Løse dele af
eksisterende lag fjernes mekanisk eller ved tilpasset
højtrykspuling.

På gammel puds med grov struktur, ujævne underlag
eller indmuret væv skal der anvendes KEIM
Universalpuds (Standard med kornstørrelse på 1,3 mm)
som første pudslag.
Anvendelse:
Stærkt sugende underlag skal forvandes.
Vandforbrug: ca. 270-290 ml pr. kg (svarer til 5,4-5,85 l
pr. sæk à 20 kg), blandet ved hjælp af piskeris eller
pudsemaskine. Lag påføres med en tykkelse på min. 4
mm og maks. 8 mm. KEIM Universalpuds-Fin kan
struktureres eller filtses (ved filtsning skal der først
anvendes groft, derefter fint filtsebræt).
OBS: Materialet må ikke blandes for længe, da der i så
fald er risiko for, at stabiliteten nedsættes betydeligt.
Materiale, der allerede er afbundet, må ikke blandes op
igen.
Arbejdsbetingelser:
Luft- og underlagstemperatur må ikke komme under
+5C i arbejds- og tørringsfasen. Må ikke påføres
underlag med direkte solindfald eller underlag, der er
opvarmet af solen. Pudsede flader skal beskyttes mod
direkte sol, vind og regn under og efter arbejdets
udførelse.
Efterbehandling:
Det nye pudslag skal beskyttes mod for hurtig udtørring
og skal evt. fugtes med vand de første 2 dage efter
strukturering eller filtsning for at hindre udtørring.
Lokaler skal opvarmes med forsigtighed, da for hurtig
opvarmning
kan
forstyrre
de
hydrauliske
hærdningsreaktioner.
Videre behandling:
Alle malingssystemer fra KEIM til udvendig og
indvendig brug er velegnede. Kan overmales efter 10
dage. Hvis der skal males med KEIM Purkristalat, skal
pudslaget være mindst 5 mm tykt.
Nødvendig forberedelse af udvendige flader:
Ætsning med KEIM ætsevæske, fortyndet med vand i
forholdet 1:3, skyl efter med rent vand.
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Forbrug:
Ca. 1,2 kg/m2 pr. mm pudslag.
Talangivelserne for forbrug er vejledende, idet forbruget
afhænger af underlagets beskaffenhed og arbejdsmetoden. Man
kan kun finde frem til det nøjagtige forbrug ved at lave en
prøveflade
på
den
konkrete
bygning.
Rengøring af værktøj:
Rengøres med vand straks efter brug.

5. LEVERINGSFORM
Sække med 20 kg.

6. OPBEVARING
Opbevares tørt, frostfrit og beskyttet mod fugtighed i
originalemballage. Holdbarhed 12 måneder.

7. BORTSKAFFELSE
EU-affaldsnøgle: 17 01 01
Emballagen skal tømmes helt, før den sendes til genbrug.

8. SIKKERHEDSANVISNINGER
Kalk og cement virker alkalisk i forbindelse med vand. Flader,
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.
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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.

