
1. Termékleírás 
 

A KEIM Soliprim egy speciális szilikát beltéri 

alapozó anyag, amely kovasav és vízüveg 

kötőanyag kombinációjából áll.  
 

2. Alkalmazási terület 
 

A KEIM Soliprim alkalmas 

 ásványi és szerves alapfelületek, hordképes 

meglévő bevonatok vagy vegyes alapfelületek 

nedvszívó-képességének kiegyenlítésére. 

 krétásodó vagy porló alapfelületek 

szilárdítására, megkötésére. 

 a további rétegek felületi homogenitásának 

optimalizálására, különösen nem megfelelő 

fényviszonyok mellett. 
 

3. Termék tulajdonságok 
 

•  Kötőanyag: Kovasav és vízüveg kombinációja  

•  Kiegyenlíti az alapfelület nedv-szívóképességét 

•  Kiváló alapfelület szilárdító 

•  Kiváló behatoló képesség 

•  Páraáteresztő, mikropórusos 

•  Enyhén krétásodó 

•  Majdnem szagtalan 

•  Oldószer-, és lágyítószer mentes 
 

Anyagjellemzők 

•   Fajsúly:   kb. 1,03 g/cm3  

•   Sd-érték:   < 0,01 m 

•   pH-érték:   kb. 9,0 

•   Szerves anyag tartalom:  < 5% 
 

Színárnyalat 

Enyhén tejszerű 
 

4. Kivitelezési utasítások 
 

Aljzat előkészítés 

Az aljzatnak teherbírónak, száraznak, tisztának, 

illetve zsír-, és pormentesnek kell lennie.  
 

 

 

 

Feldolgozás: 

A KEIM Soliprim anyagot előírás szerint 

hígítatlanul kell felhordani.  

Hengerrel és szórásos eljárással is felhordható, 

kerülni kell a „kiüvegesedést”. 

Erősen nedvszívó alapfelületeknél kétrétegű 

alkalmazás ajánlott nedves a nedves eljárással. 
 

Figyelmeztetés: 

A KEIM Soliprim anyag hígítóként nem 

alkalmazható. 
 

Feldolgozási körülmények: 

Az alapfelület és a levegő hőmérsékletének    

> 5°C kell lennie. 
 

Száradási idők: 

Az alapozás és az azt követő rétegek között 

legalább 6 óra várakozási időt be kell tartani. 
 

Anyagfelhasználás: 

Alapozásként kb. 0,1 – 0,2 l/m2 az alapfelület 

szívóképességétől függően. 
 

Szerszámok tisztítása 

Felhasználás után azonnal vízzel tisztítandó. 
 

5. Szállítási forma 
 

5 és 20 ltr.-es kanna. 
 

6. Raktározás 
 

Zárt edényben, hűvös, de fagymentes helyen 

kb. 12 hónapig.  
 

7. Hulladékkezelés 
 

EG-hulladékkulcs sz. 06 02 99. 

Csak a teljesen üres edények hasznosíthatók 

újra. 
 

 

  KEIM Soliprim 
  Beltéri alapozó anyag 

 

   MA Műszaki adatlap 
 



8. Biztonsági útmutató 
 

A KEIM Soliprim enyhén alkális. 

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-SK 01 

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 Soliprim 

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/

