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TEKNISK DATABLAD 

 

 
1. PRODUKTBESKRIVELSE 

KEIM Innotop-Grob er en brugsklar, slæmmende sol-silikat 
grundmaling til indendørsbrug iht. DIN EN 13 300 
(opfylder også kravene iht. DIN 18363 afsnit 2.4.1). 
 

2. ANVENDELSESOMRÅDE 

KEIM Innotop–Grob kan påføres som grunder på alle 
almindelige indendørs vægge og lofter.  
Produktet er ikke egnet til flader med saltudblomstringer, 
lakerede flader og træ. 
 

3. PRODUKTEGENSKABER 

– virkeligt god dækkeevne 
– økonomisk i brug 
– høj diffusionsevne 
– ikke brændbar 
– ringe overfladespænding 
– fri for opløsningsmidler og blødgørere 
– uden tilsætning af konserveringsmidler 
– sundhedsmæssigt ufarlig 

 
Materialeoplysninger: 

– org. andel: < 5 % 
– specifik massefylde: ca. 1,4 - 1,8 g/cm3 

– pH-værdi: ca. 11 
– diffusionsækvivalent 

luftlagstykkelse: sd < 0,01 m 
(Svarer til vanddampdiffusionstæthed: V > 2000 g/m2d) 

Farvetoner: 
Råhvid – kan ikke leveres tonet 
 

4. BRUGERVEJLEDNING 

Underlagsklargøring og -behandling: 
Overfladen skal være bæredygtig, fastsiddende, tør, ren, 
støv- og fedtfri. Temperatur for overflade og luft under 
påføring og tørring > 5 °C. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Til gipsspartlede områder er forbehandling ikke 
påkrævet. 

En optimering af de efterfølgende lags overflade-
homogenitet, især ved vanskelige lysforhold, kan opnås 
via en forbehandling med KEIM Soldalit-Fixativ. 
 
Ved forhold med strejflys skal man være opmærksom på 
en tilpasset klargøring af underlaget, egnet værktøj og 
øget omhu ved bearbejdningen. 
 
KEIM Innotop–Grob kan blandes med KEIM Innotop i 
ethvert forhold. 

 
Forarbejdning: 
KEIM Innotop–Grob kan stryges, rulles eller sprøjtes på 
(dyse 443; yderligere informationer, se TD om Airless- 
teknik). Fortynding sker kun med vand. 
 
Grunding: 
10 ltr. KEIM Innotop–Grob fortyndes med 1,0 ltr. rent 
vand. 
 
Slutbehandling: 
KEIM Innotop ufortyndet. 
 
Tørretider: 
Mellem lagene kræves en tørretid på min. 12 timer. 
 
Forbrug: 
På glat underlag skal der ved en påføring bruges ca. 
0,15 ltr. KEIM Innotop-Grob pr. m2. Forbruget er 
afhængigt af underlag og forarbejdningsform. Det faktiske 
forbrug findes ved hjælp af en prøveflade. 
 
Rengøring af værktøj: 
Rengøres omgående med vand efter brug. 
 

5. LEVERINGSFORM 

2,5 ltr., 5 ltr. og 12,5 ltr. spande. 
 

6. OPBEVARING 

12 måneder, køligt, frostfrit, uåbnet.  
Skal beskyttes mod varme og direkte sollys. 

 

KEIM INNOTOP®-GROB 



 
 

 

 

TEKNISK DATABLAD – KEIM INNOTOP®GROB 

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

K
E

IM
 I

N
N

O
T

O
P

-G
R

O
B

  
0
1
/2

1
 

7. BORTSKAFFELSE 

EU- Affaldskode 08 01 12. 
Emballagen skal tømmes helt, før den sendes til genbrug. 

 

8. SIKKERHEDSINSTRUKTIONER 

Giscode: BSW10 

Overflader, der ikke skal behandles (f.eks. glas, natursten, 
keramik o.lign.) beskyttes ved passende foranstaltninger. 
Stænk på omgivende flader skal omgående opløses med 
vand og fjernes. Beskyt øjne og hud mod stænk. 
Opbevares utilgængeligt for børn. Under behandling og 
tørring skal der sørges for grundig udluftning.  
 

Sikkerhedskode for malearbejde: 00-3 (1993) 

Se EU-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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