
 

 

 

 

1. Termékleírás 
 

Töltött, szilikát alapozófesték, mely illeszkedik a 

nemesvakolat színéhez enyhén érdes felülettel. 

Kötőanyag: Szol-szilikát 
 

2. Alkalmazási terület 
 

Csökkenti az alapfelület átlátszódását és javítja a 

struktúrát adó KEIM Stucasol vakolat feldolgoz-

hatóságát, különösen új alapvakolatokon. 
 

3. Termék tulajdonságok 
 

Kiválóan tapad, páraáteresztő, nedvszívóképes-

séget szabályozó 
 

• Fajsúly:   kb. 1,6 g/cm3  

• Páradiffúziós egyenértékű  

légrétegvastagság:  Sd ≤ 0,01 m 
 

Színárnyalatok: 

Fehér és a KEIM Palette Exclusiv színkártya szín-

árnyalatai. 
 

4. Kivitelezési utasítások 
 

Az aljzat előkészítése: 

Az aljzatnak tisztának, simának, teherbírónak, 

száraznak, illetve tapadást csökkentő maradék 

anyagoktól mentesnek kell lennie.  
 

Feldolgozás: 

Felhasználás előtt fel kell keverni, szűkség ese-

tén max. 10% KEIM Soldalit-Fixativ hozzáadásá-

val hígítható.  
 

Feldolgozási körülmények: 

A levegő és aljzat hőmérséklete ˃ +5 °C kell 

lennie a feldolgozás és a száradási idők alatt. 

Nem szabad közvetlen napsugárzás mellett, 

illetve nap által felhevített alapfelületek esetében 

dolgozni. A bevont felületeket a munkavégzés 

alatt és után védeni kell a közvetlen napsugár-

zástól, széltől, és esőtől.  
 

Száradási idők: 

Kb. 2 – 6 óra, függ a levegő hőmérsékletétől 

és a relatív páratartalomtól. 
 

Anyagfelhasználás: 

Kb. 0,25 kg/m2 
 

Szerszámok tisztítása: 

Felhasználás után azonnal vízzel. 
 

5. Szállítási forma 
 

18 kg-os vödör. 
 

6. Raktározás 
 

Zárt edényben, hűvös, de fagymentes helyen 

kb. 12 hónapig.  
 

7. Hulladékkezelés 
 

EG-hulladékkulcs sz. 08 01 12. 

Csak teljesen üres edények hasznosíthatók 

újra.  
 

8. Biztonsági útmutató 
 

A kezelni nem kívánt felületeket (mint pl. üveg, 

kerámia, terméskő, stb.) megfelelő módon 

meg kell védeni. A környezeti vagy közleke-

dési felületeket a fröccsenésektől azonnal, sok 

vízzel el kell távolítani. A szemet és a bőr-

felületeket a fröccsenésektől óvni kell.  

Gyermekek elöl, el kell zárni! 
 

Termékkód: MSK 01 
 

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 változtatás jogát – a termékek újítási vagy alkalmazási 

használhatóságában – fenntartjuk. Ezen kiadás megjelenésével a 

korábbiak érvényüket vesztik. 

MA KEIM l&F-Grund  
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