
1. Termékleírás 
 

A KEIM Contact-plus-Grob egy jól töltött felújító 

alapozó festékbevonat (diszperziós-szilikátfesték 

megfelel a DIN 18363, 2.4.1 előírásainak) tiszta 

akril adalékkal, üvegszállal, és megfelelő méretű 

és alakú kiváló minőségű töltőanyagokkal. 
 

2. Alkalmazási terület 
 

A KEIM Contact-Plus-Grob tapadóhidat képez 

jól tapadó, régi műanyag-kötésű bevonatokon a 

további KEIM diszperziós-szilikát festékek alá 

és/vagy kiegyenlíti a felület strukturális különb-

ségeit, illetve eltömíti a max. 1 mm-es hajszálre-

pedéseket. Kivételt jelent rugalmas vagy elszap-

panosodásra hajlamos régi bevonatok (pl. egyes 

olajfestékek).  
 

3. Termék tulajdonságok 
 

• Tapadóhídat képez a szerves, régi bevonatok 

és az azt követő KEIM diszperziós-szilikát 

festékek között. 

• Eltömíti a repedéseket (max. 1 mm-ig). 

• Kiegyenlíti a strukturális különbségeket. 

• Nem képez filmréteget  

• UV-álló 

• Nem éghető  
 

Anyagjellemzők 

• Fajsúly:   kb. 1,70 g/cm3  

• Páradiffúziós ellenállás Sd = 0,02 

• Max. szemcseméret: 1 mm 

• pH-érték:   kb. 11,4 
 

Színárnyalatok 

Fehér  
 

4. Kivitelezési utasítások 
 

Az aljzat előkészítése: 

Az aljzatnak teherbírónak, száraznak, tisztának, 

por- és zsírmentesnek kell lennie. A régi szerves-

kötésű bevonatok laza részeit, mint például a 

szennyeződéseket mechanikai módón, vagy 

nagynyomású vízsugárral el kell távolítani. 

A hibahelyek kijavítására KEIM Spachtel, KEIM  

Porosil-Spachtel, vagy KEIM Concretal-Fein-

spachtel alkalmas. Azokon a helyeken ahol 

javítás szükséges, a régi festékrétegeket mara-

déktalanul el kell távolítani. 
  

Feldolgozás: 

A KEIM Contact-Plus-Grob anyagot nem 

nedvszívó alapfelületeken hígítatlanul, kefével 

egyenletesen, keresztirányban kell felhordani.  

Nedvszívó alapfelületeken szűkség szerint a 

KEIM Contact-Plus-Grob 10 %-ig KEIM Fixativ, 

KEIM Special-Fixativ, KEIM Soldalit-Fixativ, 

vagy KEIM Concretal-Fixativ anyaggal hígít-

ható (25 kg festékhez 2,5 liter hígító).  
 

További rétegek: 

A KEIM Contact-Plus-Grob alapozóréteget 

minden esetben két rétegben KEIM Granital, 

KEIM Soldalit vagy KEIM Concretal-W anya-

gokkal át kell vonni. 

Köztesréteg hígított Granital (max. 2 l KEIM 

Special-Fixativ 10 kg festékhez). 

Fedőréteg KEIM Granital, hígítatlanul. 

 

A KEIM Contact-Plus-Grob anyagot max. 

10 %-ig KEIM Granital, KEIM Soldalit, KEIM 

Concretal-W, vagy KEIM Farbkonzentraten 

anyagokkal lehet színezni. 
 

Feldolgozási körülmények: 

A levegő és aljzat hőmérséklete ˃ +5 °C. Nem 

szabad közvetlen napsugárzásnál, illetve nap-

tól felhevített alapfelületek esetében dolgozni. 

A bevont felületeket a munkavégzés alatt és 

után védeni kell a közvetlen napsugárzástól, 

széltől, és esőtől. 
 

Száradási idők: 

A rétegek között legalább 12 óra várakozási 

időt be kell tartani.  
 

Anyagszükséglet: 

Sima, nem nedvszívó alapfelületek esetén: 

Kb. 0,5 kg/m2 KEIM Contact-Plus-Grob. 

Sima nedvszívó alapfelületek esetén: 

Kb. 0,6 kg/m2 KEIM Contact-Plus-Grob. 

  KEIM Contact-Plus-Grob 
   

         MA Műszaki adatlap 



A megadott értékek csak irányadóak, melyek az 

alapfelület tulajdonságaitól és a kivitelezés mód-

jától függnek. A pontos mennyiségek csak pró-

bafelület készítésével állapíthatóak meg. 
 

Szerszámok tisztítása: 

Felhasználás után azonnal bő vízzel tisztítandó. 
  

5. Szállítási forma 
 

5 és 25 kg-os vödör. 
 

6. Raktározás 
 

Zárt edényben, hűvös, de fagymentes helyen kb. 

12 hónapig.  
 

7. Hulladékkezelés 
 

EG-hulladékkulcs sz. 08 01 12. 

Csak a teljesen üres edények hasznosíthatók újra. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Biztonsági útmutató 
 

A kezelni nem kívánt felületeket (mint pl. üveg, 

kerámia, terméskő, fa stb.) megfelelő módon 

meg kell védeni. A lecseppenő festékfoltot 

azonnal, sok vízzel el kell távolítani. A szemet 

és a bőrfelületet a festékfröccsenéstől védeni 

kell.  

Gyermekek elöl, el kell zárni! 
 

Termékkód: M-SK 01 

Vegyék figyelembe a biztonságtechnikai 

adatlapot! 
 

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 változtatás jogát – a termékek újítási vagy alkalmazási 

használhatóságában – fenn tartjuk. Ezen kiadás megjelenésével a 

korábbiak érvényüket vesztik. 

MA KEIM Contact-Plus-Grob 
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