
1. Termékleírás 
 

Kiváló minőségű, tiszta, oltott márványmész, 

hozzáadott szerves adalék és pigment nélkül, 

legalább 3 évig ülepített és tárolt. 
 

2. Alkalmazási terület 
 

A KEIM Romanit-Sumpfkalk alapja minden KEIM 

Romanit termékrendszernek. Alkalmas tiszta 

formájában, illetve a KEIM Romanit rendszer 

többi elemével történő keverékével kültéri és 

beltéri mészfestékként. A KEIM Romanit rendszer 

komponenseinek és keverési arányainak beállítá-

sa csak mésztermékekkel gyakorlott kivitelezők 

számára ajánlott. Ezeknek az arányoknak össz-

hangban kell lennie az objektum sajátos körül-

ményeivel, illetve a műemléki követelményekkel. 

 

A KEIM Romanit-Sumpfkalk kiválóan alkalmas 

restaurálási munkák kivitelezésénél. Így alapvető 

építőanyag a műemlékvédelmi felújításoknál.  
 

3. Termék tulajdonságok 
 

•  Finomszerkezetű 

•  Kénmentes mészből gyártva 

•  Pigment mentes 

•  Történelmi ragyogó megjelenés 

•  Alkális – gátolja a penészesedést 

•  Kiváló páraáteresztő 

•  Szerves adalékmentes 
 

Anyagjellemzők: 

•  Összetétel: Kalcium-hidroxid és víz 

•  Raktározási idő: Több, mint 3 év 

•  pH érték:  12,4 

•  Szín:   Ásványi fehér 

 

 

 

 

 
 

4. Szállítási forma 
 

5 és 20 kg-os vödör. 
 

5. Raktározás 
 

Zárt edényben, hűvös, de fagymentes helyen 

kb. 12 hónapig. 
 

6. Hulladékkezelés 
 

EG-hulladékkulcs sz. 10 13 99. Csak a teljesen 

üres edények hasznosíthatók újra.  
 

7. 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! 
 

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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