
TEKNISK DATABLAD 

poLyChro®-fond 

 

 

1. PRODUKTBESKRIVELSE 
 

poLyChro-fond er en diffusionsåben mineralsk grunder til 
indendørs brug. 

 

2. ANVENDELSESOMRÅDE 
 

poLyChro-fond anvendes til forbehandling af loft- og 
vægflader indendørs, som efterfølgende skal males med 
den originale Le Corbusier-vægfarve "poLyChro-intérieur".  
poLyChro-fond anvendes 
• til udligning af eventuelle forskelle i sugeevne på 

mineralske og/eller organiske underlag eller ældre 
intakte behandlede overflader. 

• til stabilisering af stærkt sugende, kridtende eller 
sandende underlag. 

Ved grunding med poLyChro-fond kan overflade-
homogeniteten på malede flader optimeres. Det gælder 
især ved vanskelige lysforhold som strejflys. 

 

3. PRODUKTEGENSKABER 
 
– bindemiddelbasis: Kiselsol og hydrosol 
– udjævnende 
– gode vedhæftningsegenskaber 
– diffusionsåben, mikroporøs 
– uden tilsætning af opløsningsmidler 
– svag lugtgene 

 
Materialeoplysninger: 
– specifik massefylde: ca. 1,0 - 1,1 g/cm³ 
– diffusionsækvivalent luftlagstykkelse: sd < 0,01 m 
– organisk andel: < 5 % 

 

4. BRUGERVEJDNING 

Underlagsklargøring: 
Underlaget skal være tørt, rent og fedtfrit. 

 
Forarbejdning: 
poLyChro-fond påføres ufortyndet med pensel. Det er 
også muligt at påføre det med sprøjte. Principielt skal 
blanke overflader pga. overskydende materiale undgås. 
Ved stærkt sugende underlag kan det være nødvendigt 
at påføre et ekstra lag vådt i vådt. 

Bemærk: 
poLyChro-fond kan ikke anvendes som fortynder til 
poLyChro- intérieur. 

 
Tørretider: 
Mellem grunding og påføring skal der overholdes en 
tørretid på minimum 6 timer. 

 
Forbrug: 
Alt efter underlagets sugeevne ca. 0,1 – 0,2 l/m² 

 
Rengøring af værktøj: 
Rengøres omgående efter brug med vand. 

 

5. LEVERINGSFORM 
 

5 ltr. spand. 
 

6. OPBEVARING 
 

12 måneder, køligt, frostfrit, lukket. Beskyttes mod 
varme og direkte sol. 

 

7. BORTSKAFFELSE 
 

EU- Affaldskode 08 01 11*. Aflever kun spande, som er 
tømt for rester, til affaldssortering. 

 

8. SIKKERHEDSANVISNINGER 
 

poLyChro-fond er let alkalisk. Flader der ikke skal 
behandles (f.eks. glas, natursten, keramik osv.) beskyttes 
med passende foranstaltninger. Stænk på omgivende 
flader eller trafikarealer skal omgående opløses med vand 
og fjernes. Beskyt øjne og hud mod stænk.  
Opbevares utilgængeligt for børn.  
 
Overhold EU-sikkerhedsdatablad. 
Giscode: BSW50 

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

