MA Műszaki adatlap
KEIM Blockweiss

1. Termékleírás
A KEIM Blockweiss egy fehér színű, vizes alapú
alapozófesték kiváló szigetelő tulajdonságokkal.

2. Alkalmazási terület
A KEIM Blockweiss alkalmas alapozó bevonatként foltosodásra/átvérzésre hajlamos alapfelületekre beltérben. A KEIM Blockweiss alapozót
elsősorban vizesedési nyomok, olaj és kátránymaradványok, füstfoltok, színes ceruzafoltok szigetelésére és átütődéseinek megakadályozására
használatos. A feldolgozás előtt az alapfelületnek
szilárdnak, száraznak és tisztának kell lennie.

3. Termék tulajdonságok
•
•
•
•

Kiváló szigetelő tulajdonság
Csekély szag jellemzi
Vizes alapú
Pigmentekkel ellátott, kiváló fedőképes

Anyagjellemzők
• Fajsúly:
• Szilárd anyagtartalom:

kb. 1,3–1,4 g/cm3
kb. 55%

Színárnyalatok:
Fehér

4. Kivitelezési utasítások
Feldolgozás:
A KEIM Blockweiss alapozó a beltéri problémás,
átvérzett foltok előkezelésére szolgál. A felhordás ideális esetben az optikailag egybefüggő
részek egész területére szűkséges, hogy egységes eredményt biztosítsunk. Általában egyrétegű
alkalmazás elegendő. Különösen erős foltok
esetén a kétszeri vagy háromszori felhordás
ajánlatos. Kétréteg felhordása között a min. 12
órás várakozási időt be kell tartani. A befejező
KEIM beltéri festék használata előtt 24 órás
száradási idő szűkséges. A felhordást munkaszakaszokban kell végezni.

Feldolgozási körülmények:
A feldolgozás és a száradási idő alatt a levegő
és a környezet hőmérséklete +5 – 30 °C között
kell lennie. A relatív páratartalom nem haladhatja meg a 75 %-ot.
Anyagfelhasználás:
A megfelelő szigetelőhatás elérése érdekében,
az aljzattól függően kb. 150 ml/m2 javasolt
rétegenként.
Tanács:
A terméket felhasználás előtt fel kell keverni.
Enyves festékre nem szabad használni. Nem
szabad más festékkel vagy színezővel összekeverni. Vízzel való hígítás rontja a szigetelőhatást.

5. Szállítási forma
2,5 és 12.5 ltr.-es kanna.

6. Raktározás
Légmentesen, zárt edényben, hűvös, száraz de
fagymentes helyen kb. 12 hónapig tárolható.

7. Hulladékkezelés
EG-hulladékkulcs sz. 08 01 12.
Csak teljesen üres edények hasznosíthatók
újra.
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8. Biztonsági útmutató
Termékkód: BSW20
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!
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.
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