
1. Termékleírás 
 

A KEIM Design-Base egy pigment mentes szol-

szilikát bázisú lazúr-adalék a KEIM Design-Lasur 

termékhez. 
 

2. Alkalmazási terület 
 

A KEIM Design-Base kiválóan alkalmas lazúr-

adalékként a KEIM Design-Lasur termékhez a 

kívánt áttetszőség, feldolgozási konzisztencia és 

rétegvastagság elérése érdekében.  
 

3. Termék tulajdonságok 
 

A KEIM Design-Base és a KEIM Design-Lasur két 

vagy három rétegű bevonat lehetővé teszi a 

nagyon áttetsző és különösen az alapszínekkel 

történő lazúr kialakítást. Kiválóan alkalmas 

azonos alapszínek különböző hígításifokban 

történő alkalmazásánál is, a különleges effektu-

sok elérése érdekében. 

A KEIM Design-Lasur rendszer színes felülete: 

- Szilikát 

- Időjárásálló 

- Pigment mentes 
 

Anyagjellemzők: 

•   Fajsúly:   kb. 1,1 -1,2 g/cm3  

•   Ph-érték:   kb. 11 

•   Sd-érték:   0,01 m  

•   Pigment adalék:  nincs 
 

Színárnyalatok: 

Nyersfehér-áttetsző, tejszerű 
 

4. Kivitelezési utasítások 
 

Aljzat előkészítés: 

Az aljzatnak zsír-, és pormentesnek, száraznak, 

illetve nedvszívónak kell lennie. Szennyeződése-

ket, tapadást gátló régi bevonaokat és laza ré-

szeket el kell távolítani. Egy ideális nedvszívó-

képességű és homogén lazúr alapfelülethez két-

rétegű szilikát mélyalapozás javasolt. 

Lazúrbevonat: 

A Lazúrozó bevonatokhoz a KEIM Design-

Lasur terméket a KEIM Design-Base hígítóval a 

kívánt lazúr hatás arányában kell összekeverni. 

A hígítás bármilyen arányban lehetséges, a 

gyakorlatban ez az arány a 1:5 – 1:20 között 

lehetséges. (Nagyon áttetsző lazúrokhoz, 

illetve a színezőkhez a KEIM Design-Fixativ 

hígító javasolt). A munkálatok megkezdése 

előtt és alatt a lazúr keveréket mindig homo-

génre kell keverni. Vizet vagy egyéb anyagot 

nem szabad hozzáadni! A készre kevert lazúrt 

kefével (pl. ovális KEIM Lazúrkefe) kereszt-

irányú technikával kell felhordani. A lazúr 

felhordásánál gyorsan, nedves állapotban kell 

dolgozni és kerülni kell a réteg átfedéseket.  
 

Tanács: 

A KEIM Design-Lasur rendszer komponensei, 

KEIM Design-Lasur, KEIM Design-Base, KEIM 

Design-Fixativ termékek egymással tetsző-

leges arányban keverhetők. A KEIM Design-

Base egy szép áttetsző, ideálisan feldolgoz-

ható és rétegvastagságú lazúrbevonatot 

biztosít. A KEIM Design-Fixativ a nagyon 

áttetsző és ragyogó lazúrbevonatokhoz. 
 

Feldolgozási körülmények: 

Az aljzat és a levegő hőmérsékletének 5-30°C 

között kell lennie. Kizárólag száraz alap-

felületre és kültérben csak száraz időben 

feldolgozható. Nem szabad erős napsütésben, 

napsugárzástól felmelegedett aljzatra, illetve 

erős szélben az anyagot alkalmazni. A frissen 

festett felületeket a gyors kiszáradástól, a 

széltől, és az esőtől védeni kell. 
 

Száradási idők: 

Két lazúrréteg felhordása között legalább 12 

óra várakozási időt be kell tartani. 
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Anyagfelhasználás: 

Keverési aránytól függően, rétegenként: 

kb. 100 ml/m2 készre beállított Design-Lasur és 

Desing-Base lazúr keverék. 

A megadott értékek csak irányadók, nagymér-

tékben függnek a kívánt lazúrhatástól, a feldol-

gozás módjától és magától az alapfelülettől is. A 

pontos mennyiségek csak próbafelület készíté-

sével állapíthatók meg. 
  

Szerszámok tisztítása: 

Felhasználás után azonnal vízzel tisztítandó. 
 

5. Szállítási forma 
 

5 és 15 ltr.-es kanna. 
 

6. Raktározás 
 

Zárt edényben, hűvös, de fagymentes helyen kb. 

12 hónapig. Hőtől és közvetlen napsugárzástól 

védeni kell! 
 

7. Hulladékkezelés 
 

EG-hulladékkulcs sz. 06 02 99. 

Csak a teljesen üres edények hasznosíthatók újra. 
 

8. Biztonsági útmutató 
 

Termékkód: BSW10 
 

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 óvni kell. 

Gyermekek elől, el kell zárni! 
 

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 si használhatóságában – fenn tartjuk. Ezen kiadás 

megjelenésével a korábbiak érvényüket vesztik. 
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