
 

 

 

 

1. Termékleírás 
 

A KEIM Putzgrund egy szilikát alapozóbevonat 

érdes felülettel és kiváló tömítő- és fedő-

képességgel. 
 

2. Alkalmazási terület 
 

A KEIM Putzgrund alkalmas kül- és beltéri alap-

felületekhez.  

A KEIM Putzgrund alkalmas alapozóbevonatként 

a KEIM Brillantputz nemesvakolat felhasználásá-

nál meglévő és új vakolatokhoz (habarcsosztály 

PII és PIII), illetve beltéri gipszvakolatokra és 

gipszkartonra. A KEIM Putzgrund alapozó csök-

kenti az alapfelület nedvszívóképességét és 

emeli a KEIM Brillantputz feldolgozási idejét. 

Érdes felülete segíti a KEIM Brillantputz optimális 

feldolgozását még nagyon sima felületeken is. 

Ezenkívül alapozóbevonatként kell a KEIM 

Putzgrund anyagot alkalmazni a KEIM szilikát 

nemesvakolatok (különösen kapart textúra) alá 

az alapfelületek áttetszőségének elkerülése érde-

kében. 
 

3. Termék tulajdonságok 
 

Anyagjellemzők: 

•   Fajsúly:   1,4 – 1,6 g/cm3  

•   Páradiffúziós ellenállás: Sd  = 0,02 m 
 

4. Kivitelezési utasítások 
 

Az aljzat előkészítése:  

Az alapfelületnek teherbírónak, száraznak, tisztá-

nak és simának kell lennie. Az új alapvakolatokat 

minimum 14 napig hagyni kell kikötni. 
 

Feldolgozás: 

A KEIM Putzgrund szűkség esetén KEIM Special-

Fixativ anyaggal hígítható (maximum 10%). 

Felhordható egyenletesen ecsettel, hengerrel. 
 

Feldolgozási körülmények: 

A levegő és aljzat hőmérséklete ˃ +5 °C. 

Anyagfelhasználás: 

kb. 0,3 kg/m2  
 

Szerszámok tisztítása: 

Felhasználás után azonnal vízzel tisztítandó. 
 

5. Szállítási forma 
 

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 óvni kell. 

Gyermekek elől, el kell zárni! 
 

Termékkód: BSW10 

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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