
1. Termékleírás 
 

Ásványi bázisú, univerzálisan alkalmazható 

beltéri glettanyag (szerves rész < 3 %). A fehér 

dolomit márványpor, mint töltőanyag biztosítja a 

maximális kötőerőt és a jó feldolgozhatóságot.  
 

2. Alkalmazási terület 
 

A KEIM Dolomitspachtel alkalmas teljes felületű 

javításra vakolat és beton alapfelületeken, illetve 

hibahelyek kijavítására. A KEIM Dolomitspachtel 

alkalmazható ásványi, szerves és vegyes alap-

felületeken fal és mennyezeti területeken 

egyaránt. 
 

3. Termék tulajdonságok 
 

• Maximális kötőerő 

• Univerzálisan alkalmazható 

• Teljes és rész felületeken is alkalmazható 

• Könnyen kezelhető 

• Kézzel és gépi (Airless-gép) eljárással is 

felhordható 

• Nullára lehúzható 

• Csiszolható 

• Ásványi bázisú, szerves rész < 3% 

• Szín: fehér 
 

Anyagjellemzők: 

 Fajsúly: kb. 1,8 g/cm3 

 Rétegvastagság: 0 – 4 mm  

 Szemcseméret: 1 mm-ig 

 Sd-érték: 0,02 m; 1 mm-es 

vastagságnál 

 pH-érték: kb. 9 
 

4. Kivitelezési utasítások 
 

Az aljzat előkészítése: 

Az aljzatnak teherbírónak, száraznak, tisztának 

kell lennie. Nem megfelelően tapadó bevonato-

kat el kell távolítani. Beton alapfelületeknél a 

megmaradó nedvességtartalom maximum 3 %. 
 

Feldolgozás: 

A glettanyag felhasználásra kész. A terméket 

simítóval vékonyan kell felhordani, maximális 

vastagság 4 mm. Nagyobb vastagságok esetén 

elő kell javítani. Üvegszövet beágyazás esetén 

az első réteget (kb. 2 mm) felhordjuk, majd a 

szövetet simítóval vagy száraz hengerrel bele 

nyomjuk és a fennmaradó anyagot simítóval 

gletteljük. Az első réteg száradása után 

hordjuk fel a második réteget simítóval. 
 

Száradási idők: 

A száradási idő függ a rétegvastagságtól, a 

hőmérséklettől és a levegő nedvességtartal-

mától. Átlagos száradási idő: kb. 8 – 10 óra. 
 

Tanács: 

Csiszolás és egy alapos portalanítás után 

javasolt egy KEIM Soliprim mélyalapozás 

alkalmazása. A felhordást hengerrel és nem 

kefével kell felhordani. 
 

Színezés: 

A KEIM Dolomitspachtel valamennyi beltéri 

KEIM szilikát festékrendszerrel átvonható. 
 

Anyagfelhasználás: 

Teljes felületi alkalmazásnál kb. 1,8 kg/m2/mm. 
 

Feldolgozási körülmények: 

Nem szabad magas levegő hőmérsékletnél, 

erős huzatnál és kisebb, mint > 5°C hőmérsék-

letnél (levegő és fal) feldolgozni. 
 

Szerszámok tisztítása: 

Munkaszünetek esetén és felhasználás után 

azonnal vízzel tisztítandó. 
 

5. Szállítási forma 
 

8 és 18 kg-os vödör. 
 

6. Raktározás 
 

Zárt edényben, hűvös, de fagymentes helyen, 

bontatlan csomagolásban kb. 12 hónapig.  
 

7. Hulladékkezelés 
 

EG-hulladékkulcs sz. 08 01 12. 

Csak a teljesen üres edények hasznosíthatók 

újra. 
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8. Biztonsági útmutató 
 

Termékkód: D1 
 

A lefröccsent anyagokat a környező felületekről 

vízzel le kell mosni és el kell távolítani. 

Gyermekek elöl, 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

MA KEIM Dolomitspachtel 

A-5301 Eugendorf. 

Pebering-Straß 16. 

 

KEIMFARBEN 

Ges.m.b.H. 
 

Tel.:    +43 6225 8511 

Fax:    +43 6225 851199 

 

www.keimfarben.hu 

info@keimfarben.hu 

http://www.keimfarben.de/

