
1. Termékleírás 
 

Kovasav alapú előkezelő- és tisztítószer vakolt 

felületekre. Használatakor ártalmatlan anyagokká 

alakul át. 
 

2. Alkalmazási terület 
 

Mész szinterrétegek eltávolítására új, vakolt alap-

felületeknél és régi vakolatok tisztítására. 
 

3. Termék tulajdonságok 
 

A KEIM Ätzflüssigkeit marató anyag megfelelő 

használata esetén teljesen semlegesítődik. 

•   Vizes alapú 

•   Nem tartalmaz oldószereket 
 

Anyagjellemzők 

•   pH-érték:   = 1 (savas)  

•   Fajsúly:   kb. 1,0–1,1 g/cm3 
 

Színárnyalatok: 

Világos rózsaszín, áttetsző 
 

4. Kivitelezési utasítások 
 

Hígítás: 

   KEIM Ätzflüssigkeit Víz 

Kültéri vakolat:  1 ltr.  3 ltr. 

Beltéri vakolat:  1 ltr.  5 ltr. 
 

Feldolgozás: 

Mivel a termék felgyorsítja a karbonatizációt és a 

kiszáradást, ezért a vakolt felület kiszáradás előtt 

nem lehet alkalmazni, majd a KEIM Ätzflüssigkeit 

anyagot a megfelelő hígításban alulról felfelé kell 

kefével felhordani. A reakció azonnal beindul és 

enyhe habosodás észlelhető. A kezelt felületeket 

végezetül le kell mosni vízzel. Beltéri, új vakola-

toknál a lemosás elmaradhat. 
 

Tiszta meszes vakolatok (Pla, Plb habarcsosztály) 

széndioxid felvételével csak lassan keményednek, 

így újbóli szinterrétegek alakulhatnak ki, ezért 

egy második kezelés is szűkséges lehet. A KEIM 

Ätzflüssigkeit tisztítószerként is alkalmazható 

régi, szennyezett vakolt felületeken. A szennye-

ződések tisztításából származó mosóvizet az 

idevonatkozó előírásoknak megfelelően kell 

megsemmisíteni. 
 

Várakozási idők: 

A KEIM Ätzflüssigkeit használata a vakolt alap-

felület megszáradása után, de legalább egy 

nap múlva lehetséges. Mészvakolatoknál (Pla, 

Plb habarcsosztály) 4 hetes várakozási idő 

után egy második kezelés is szűkséges. A 

festési munkák csak a felhordott előkezelőszer 

tisztítási és száradási folyamata után történhet. 
 

Anyagfelhasználás: 

Egyrétegű alkalmazásnál sima alapfelületeken 

kültérben kb. 0,07 l/m2, beltérben kb. 0,05 l/m2 

KEIM Ätzflüssigkeit szűkséges. 
 

A megadott érték csak irányadó, ami az alap-

felület tulajdonságaitól és a kivitelezés mód-

jától függenek. A pontos mennyiség csak 

próbafelület készítésével állapítható meg. 
 

Szerszámok tisztítása: 

Felhasználás után azonnal vízzel tisztítandó. 
 

5. Szállítási forma 
 

5 és 20 ltr.-es kanna. 
 

6. Raktározás 
 

Légmentesen, zárt edényben, hűvös, száraz de 

fagymentes helyen kb. 12 hónapig tárolható. 

Hőtől és közvetlen napsugárzástól védeni kell!  
  

7. Hulladékkezelés 
 

EG-hulladékkulcs sz. 06 01 99. 

Csak teljesen üres edények hasznosíthatók 

újra.  
 

 

 

 

  KEIM Ätzflüssigkeit 
   

   MA Műszaki adatlap 
 



8. Biztonsági útmutató 
 

Termékkód: GF50 
 

A kezelni nem kívánt felületeket (mint pl. üveg, 

kerámia, terméskő stb.) megfelelő módon meg 

kell védeni. A fröccsenéseket a környezeti vagy 

közlekedési felületekről azonnal, sok vízzel el 

kell távolítani, megtisztítani. A munkavégzés és a 

száradási idők alatt a megfelelő szellőztetésről 

gondoskodni kell. A szemet és a bőrfelületeket a 

fröccsenésektől óvni kell. Munkavégzés közben 

enni, inni és dohányozni nem szabad! 

Gyermekek elöl, el kell zárni! 
 

Vegyék figyelembe a biztonságtechnikai adat-

lapot! 

Veszélyes termék. 
 

A megadott értékek, és tulajdonságok intenzív fejlesztési munka, illetve 

gyakorlati tapasztalatok eredménye.  Szóbeli vagy írásbeli felhasználási 

javaslataink segítségül szolgálhatnak termékeink kiválasztásában, de jogi 

kötelezettség nélkül.  Különösen nem mentesíti a vevőt, ill. a kivitelezőt a 

kötelezettség alól, hogy saját maga is megfelelő gondossággal 

meggyőződjön a termékek az adott felhasználási területen való 

alkalmazhatóságáról. Az általános építéstechnikai szabályokat be kell tartani. 

A si használhatóságában – fenn tartjuk. Ezen kiadás megjelenésével a 

korábbiak érvényüket vesztik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

MA KEIM Ätzflüssigkeit 

A-5310 Mondsee. 

Gewerbestrasse 7a. 

 

KEIMFARBEN 

Ges.m.b.H. 
 

Tel.:    +43 6225 8511 
Fax:    +43 6225 851199 

 

www.keimfarben.hu 

info@keimfarben.hu 

http://www.keimfarben.de/

