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TEKNINEN ESITE  

 
1. TUOTEKUVAUS  

 

Keim Design-Lasur on sol-silikaattipohjainen 

kuultomaali. Tuotetta käytetään yhdessä 

ohenteiden Keim Design-Fixativ ja Keim Design-

Base kanssa tavoiteltaessa kuultavia maalattuja 

pintoja. Tuotteen käyttöalueet ovat laajat ja sillä 

saadaan aikaiseksi läpikuultavia, moniulotteisia 

pintoja intensiivinen ja mineraalinen vaikutelma 

säilyttäen. Tuote on sään kestävä ja sävynsä 

pitävä.   

  

2. KÄYTTÖKOHTEET 

 

Tuote soveltuu käytettäväksi sekä sisä- että 

ulkopinnoilla uudis- että korjauskohteissa. 

Tuotteella voidaan elävöittää uusia pintoja tai 

entisöidä vanhojen pintojen ulkonäkö.  

 

3. TUOTTEEN OMINAISUUDET 

Tuote voidaan ohentaa Keim Design-Fixativ ja 

Keim Design-Base ohenteilla haluttuun 

kuultoasteeseen ja maalata niin useana 

kerroksena kuin halutaan. Tuote imeytyy 

alustaansa. 

- Ei muodosta kalvoa 

- Värisävyn pitävä 

- Mineraalinen ja matta 

- Säänkestävä 

- Vettä hylkivä 

- Vesihöyryt läpäisevä 

 

Materiaaliominaisuudet 

- Värisävyn pysyvyys A1 

- Tiheys   1,2 - 1,3 g/cm³ 

- Vesihöyryn läpäisykyky  sd < 0,01 m 

 

 

 

 

Värisävyt: 

Valkoinen, Keim Palette Exclusiv julkisivusävyt, 

Keim Avantgarde ja Monochrome värikartan 

sävyt sekä NSC kartasta useimmat sävyt. Tuote 

saatavilla myös voimakkaissa sävyissä sekä 

Keim karttojen metallisävyissä D1001 - 1004.  
 

4. KÄYTTÖOHJEET 

Alustan esivalmistelut:  

Käsiteltävän alustan on oltava kiinteä, puhdas, 

imukykyinen ja kuiva (korkeintaan 70 % Tramex 

tai 17 % Protimeter mittarilla mitattuna). 

Imukyvyltä tasainen alusta saavutetaan 

maalaamalla se Keim silikaattimaaleilla ennen 

kuultokäsittelyä.  

Maalaustapa: 

Harjaten, telaten tai ruiskuttaen.  

Maali levitetään siten, että työn alla oleva alue 

säilyy märkänä. Maalaus suositellaan tehtävän 

ristivedoin.  

 

Kuultomaalaus: 

Keim Design-Lasur ohennetaan tuotteilla Keim 

Design-Fixativ ja Keim Design-Base. Erittäin 

kuultavissa käsittelyissä tai intensiivisen sävyn 

käsittelyissä ohennus suositellaan tehtävän 

Keim Design-Fivativ tuotteella. Telattaessa 

suositellaan ohentamaan Keim Design-Base 

tuotteella.  

 

Ohentaminen: 

Keim Design-Fixativ ja Keim Design-Base 

haluttuun kuultoasteeseen.  

Keim Design-Fixativilla ohennettaessa värisävyt 

säilyvät kirkkaampina. 

 

Maalin sekoittaminen: 

Sekoitettava huolellisesti ennen maalaamista ja 

maalaamisen aikana.  

 

Kuivumisaika:  

Noin 12 tuntia maalauskertojen välillä  

(+20°C, Rh alle 60%).  
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Ainekulutus: 

Yhden kerran käsittelyssä sileällä alustalla  

noin 0,1 l / m2 Keim Design-Lasur maalia 

noin 0,05 l / m2 Keim Design-Fixativ/Base 

ohennetta. Arvot ovat viitteellisiä.  

 

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. 

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 

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. 
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