
 
 

 
 

1. Termékleírás 
 

A KEIM l&F-Grund színtelen, oldószertartalmú 
alapozó anyag kiváló páraátersztő képességgel. 
 

2. Alkalmazási terület 
 

A KEIM I&F-Grund kiválóan alkalmas problémás 
alapfelületek szilárdítására. Tipikus alkalmazási 
területe enyhén málló vagy foltképződés által 
veszélyeztetett alapfelületek mélyalapozására. 
 

3. Termék tulajdonságok 
 

• Szilárdító hatású 
•   Kiváló páraáteresztő képesség 
    (sd = 0,04 m kétrétegű alkalmazásnál). 
•   Nem sárgul 
•   Lágyítószer mentes. 
•   Jól tapad 
 

Anyagjellemzők: 

•   Fajsúly:   0,9 g/cm3  
•   Páradiffúziós ellenállás: Sd  = 0,02 m 
 

Színek: 

Színtelen 
 

4. Kivitelezési utasítások 
 

A KEIM I&F-Grund mélyalapozóval kezelt 
problémás alapfelületeket minden esetben a 
károsodás mértékéhez kell igazítani. 
Általában egyrétegű alapozás megfelelő lehet, 
de javasolt egy második réteg minimum 5 óra 
várakozási idő betartásával. A KEIM I&F-Grund 
feldolgozáshoz megfelelő konzisztenciában van 
szállítva, melyet hígítatlanul kell felhordani.  Az 
aljzatnak teherbírónak, száraznak, tisztának és 
zsír-, illetve pormentesnek kell lennie. 
A KEIM I&F-Grund alapozást legkorábban 5 óra 
múlva lehet KEIM Biosil, Ecosil-ME, Quarzil, 
Concretal, Soldalit vagy Granital festék 
rendszerekkel átvonni. 
 

Feldolgozási körülmények: 

A levegő és aljzat hőmérséklete ˃ +5 °C. 
 

Anyagfelhasználás: 

Kétrétegű kezelésnél kb. 0,2 l/m2 KEIM l&F-
Grund szükséges. 
 

Szerszámok tisztítása: 

Felhasználás után azonnal nitrohígítóval tisztí-
tandó. 
 

5. Szállítási forma 
 

2,5 ltr.-es és 5 ltr.-es vödör. 
 

6. Raktározás 
 

Zárt edényben, hűvös, de fagymentes helyen 
kb. 12 hónapig. A raktárhelyiség jól szellőző 
legyen, hőtől, közvetlen napsugárzástól védjük.  
 

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 óvni kell. 
Gyermekek elöl, el kell zárni! 
 

Termékkód: M-GF 05 
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. 
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