TEKNINEN ESITE

KEIM DESIGN-BASE
4. KÄYTTÖOHJEET
1. TUOTEKUVAUS
Keim Design-Base on sol-silikaattipohjainen
pigmentti-vapaa ohenne Keim Design-Lasur
maalille.

Alustan esivalmistelut:
Käsiteltävän alustan on oltava kiinteä, puhdas,
imukykyinen ja kuiva (korkeintaan 70 % Tramex
tai 17 % Protimeter mittarilla mitattuna).

2. KÄYTTÖKOHTEET

Huokoiset ja voimakkaasti imevät alustat
esikäsitellään tuotteella Keim Design-Fixativ.

Tuotetta käytetään ohentamaan Keim DesignLasur maalia.

Maalaustapa:
Harjaten, telaten tai ruiskuttaen.

3. TUOTTEEN OMINAISUUDET

Kuultomaalaus:
Julkisivuilla maalaus vähintään kahteen
kertaan. Keim Design-Lasur ohennetaan
tuotteilla Keim Design-Fixativ ja Keim DesignBase
haluttuun
kuultoasteeseen.
Maali
levitetään siten, että työn alla oleva alue säilyy
märkänä.

Käytettäessä yhdessä Keim Design-Lasur
maalin kanssa saavutetaan kuultavia
maalipintoja. Käsittelyt voivat olla yksi tai
useampi värisiä sekä yksi tai useampi
kerroksisia.
Yhdessä Keim Design-Lasur maalin kanssa
aikaansaadaan kuultavia ja mineraalisen
mattapintaisia viimeistelypintoja joissa on
optimaalinen maalin koostumus, työstöaika ja
lisääntynyt säänkesto.
Silikaatti
Säänkestävä
Pigmentoimaton

Ainekulutus:
Riippuen ohennusasteesta, kertakäsittelyssä
noin 0,10 l / m2 Keim Design-Base ohennetta.
Arvot ovat viitteellisiä.

Materiaaliominaisuudet

- Tiheys
- pH-arvo
- sd-arvo

Kuivumisaika:
Noin 12 tuntia maalauskertojen välillä
(+20°C, Rh alle 60 %).

1,1 - 1,2 g/cm³
11
< 0,01

Värisävy:
Maitomainen, läpikuultava.

Toimituspakkaus:
Pakkauskoko 5 ja 15 litraa.

5. TYÖVÄLINEIDEN PUHDISTUS
Heti käytön jälkeen vedellä.

6. TUOTTEEN SOVELTUVUUS
Tuotteen
soveltuvuus
kohteeseen
tulee
varmistaa kokeilemalla ennen varsinaisen työn
aloittamista.
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Maalin sekoittaminen:
Sekoitettava huolellisesti ennen maalaamista ja
maalaamisen aikana.
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7. TYÖSKENTELYOLOSUHTEET
Työskentelyn aikana käsiteltävän pinnan ja
ilman lämpötilan on oltava vähintään +5 °C ja
korkeintaan +30 °C. Vältettävä suoraa
auringonpaistetta ja tuulisia olosuhteita.

8. VARASTOINTI JA SÄLYVYYS
Varastoituna
avaamattomissa
toimituspakkauksissa kuivassa, viileässä,
tasalämpöisessä
tilassa
(suojattuna
kosteudelta, sateelta ja pakkaselta) noin
12kk.

9. TYÖTURVALLISUUS
Silmät ja iho on suojattava roiskeilta. Tuotteet on
pidettävä
poissa
lasten
ulottuvilta.
Käyttöturvallisuustiedotteen
lähetämme
pyynnöstä erikseen.

10. HÄVITTÄMINEN
EU jäterekisteri: 080112

11. NEUVONTA
Tuoteselosteen tiedot ovat yleisluonteisia.
Lisätietoja tuotteesta antaa maahantuoja:
Insinööritoimisto Sulin Oy
Puhelin 09 3505 700
myyntipalvelut@sulinoy.fi
www.sulinoy.fi

12. Vastuu

KEIM SUOMI
Insinööritoimisto Sulin Oy
09 3505 700
www.sulinoy.fi
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Koska olosuhteet eri ajankohtina ja eri paikoin
vaihtelevat, emmekä voi valvoa esimerkiksi
työsuoritusta, rajoittuu vastuumme korkeintaan
toimitetun tuotteen laatuun. Maahantuojan
vastuu rajoittuu enintään tuotteen ostoarvoon.

