
1. Termékleírás 
 

A KEIM Romanit-KSP egy ásványi, környezet-

barát, univerzális, meszes, beltéri finom javító-

anyag sima és igényes felületek kialakításához. A 

KEIM Romanit-KSP nagyon jó épületfizikai tulaj-

donságai miatt kiváló a környezetbarát építke-

zésekhez. 
 

2. Alkalmazási terület 
 

A KEIM Romanit-KSP alkalmas beltéri glettelt, 

sima felületek kialakítására, felújításoknál és új 

építkezéseknél egyaránt. A KEIM Romanit-KSP 

szintén alkalmazható foltszerű javításokhoz min-

denfajta általános beltéri alapfelületeken. Nem 

alkalmas gipsz és gipsz-mész alapú vakolatoknál.  
 

3. Termék tulajdonságok 
 

• Természetes fehér, matt, mész felület 

• Ásványi 

• Nem tartalmaz tartósítószert 

• Allergiásoknak és érzékeny embereknek 

kiválóan alkalmas 

• Erősen nedvszívóképes, kellemes beltéri 

klímát biztosít 

• Páraáteresztő 

• Nem éghető (A1 a DIN EN 13501-1 szerint) 

• Penészálló a természetes lúgosságának 

köszönhetően 
 

Anyagjellemzők: 

• Nyomószilárdság:             CS I (0,4-1,5 N/mm2 

• Kapilláris vízfelvétel:          W0  
 

4. Kivitelezési utasítások 
 

Az aljzat előkészítése: 

Az aljzatnak teherbírónak, száraznak, tisztának, 

illetve por- és zsírmentesnek kell lennie. Az alap-

vakolatoknak megfelelően ki kell kötniük és 

érdesnek kell lenniük.  Beton alapfelületeknél a 

hólyagképződés elkerülése végett egy alapozó 

vékony glettelés javasolt. Erősen nedvszívó, 

ásványi alapfelületeknél előnedvesítés vagy egy 

KEIM Special-Fixativ mélyalapozás szűkséges az 

egységes szívóképesség elérése érdekében. 
 

Feldolgozás: 
 

Keverés: 

A KEIM Romanit-KSP anyagot keverőszáras 

fúrógéppel csomómentesen, bedolgozásra al-

kalmas állagúra kell összekeverni. Keveréshez 

pl. a Collomix KR 140 HF keverő javasolt. A 

keverési időnek legalább 2 percnek kell lennie. 
 

Vízszükséglet: kb. 7,5–8,5 ltr./20 kg-os zsák. 
 

Felhordás: 

Kézi felhordásnál a terméket egyenletesen és 

megszakítás nélkül hordjuk fel, majd a felüle-

tét élmentesen simítsuk el.  
 

Felültkezelés: 

A sima felületek elérése érdekében rövid vára-

kozási idő után a felület glettvassal újra simít-

suk át. A KEIM Romanit-KSP a kikeményedés 

után csiszolható. A simított vagy csiszolt KEIM 

Romanit-KSP felület alternatívája lehet még, a 

nedves állapotban finom szivaccsal történő 

simítás (filcezés). 
 

Rétegvastagságok: 

Felhordási vastagság max. 2 mm rétegenként, 

illetve az összes rétegvastagság max. 4 mm. 
 

Feldolgozási körülmények: 

A feldolgozás és száradás alatt a levegő és az 

aljzat hőmérséklete ˃ +5 °C.  
 

Anyagfelhasználás: 

Kb. 1,3 kg/ m2 1 mm rétegvastagság esetén. 

Pontos mennyiségek az objektumon végzett 

mintafelületekkel állapíthatók meg. 
 

Szerszámok tisztítása: 

Felhasználás után azonnal vízzel tisztítandó. 
 

5. Szállítási forma 
 

20 kg-os zsák 
 

6. Raktározás 
 

Száraz, hűvös, fagymentes helyen és nedves-

ségtől védve, eredeti csomagolásban kb. 12 

hónapig.  
 

 

  KEIM Romanit®-KSP 

   MA Műszaki adatlap 
 



7. Hulladékkezelés 
 

EG-hulladékkulcs sz. 08 01 12. 

Csak a teljesen üres edények hasznosíthatók újra. 
 

8. Biztonsági útmutató 
 

Termékkód: ZP1 
 

A lefröccsent anyagokat a környező felületekről 

vízzel le kell mosni és el kell távolítani.  

Gyermekek elöl, el kell zárni! 
 

Vegyék figyelembe a biztonságtechnikai adat-

lapot! 
 

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 Romanit®-KSP 

A-5310 Mondsee 

Gewerbestrasse 7a. 

 

KEIMFARBEN 

Ges.m.b.H. 
 

Tel.:    +43 6225 8511 
Fax:    +43 6225 851199 

 

www.keimfarben.hu 

info@keimfarben.hu 

http://www.keimfarben.de/

