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TEKNINEN ESITE  

 
1. TUOTEKUVAUS  

 

Keim Marano-Light on käyttövalmis, sisäseinä- ja 

kattopintojen kevyttasoite. Tuote on kehitetty 

ruiskutettavaksi ja mahdollistaa erittäin nopean 

työstämisen.   

 

2. KÄYTTÖKOHTEET 

 

Voidaan käyttää laajalti useimmilla 

sisäpinnoilla. Tuotteella saavutetaan 

korkealaatuisia ja tasaisia sisäpintoja (Q3/Q4) 

erittäin pehmeän ja hienojakoisen 

koostumuksen ansiosta. Tuote on kehitetty 

luistamaan tehokkaasti koneruiskuttamisessa. 

Tuotteen pääkäyttöalue on viimeistelytasoite 

uudis- ja korjauskohteissa.     

 

3. TUOTTEEN OMINAISUUDET 

- Hienojakoinen koostumus 

- Korkea täyttökapasiteetti 

- Optimaalinen konetyöstettävyys 

- Käyttövalmis 

- Aikaa ja työstämistä säästävä koostumus 

- Helppo viimeistellä hiomalla 

- Mineraalinen 

- Diffuusioavoin 

 

Materiaaliominaisuudet: 

- Raekoko  0 - 0,15 mm 

- Tiheys   1,5 g/cm³ 

- Kertakasvatus  max 5 mm 

- Orgaanista osaa   < 5%  

Sävy: 

Vaalea. 

 

 

 

 

4. KÄYTTÖOHJEET 

Alustan esivalmistelut:  

Alustan on oltava kiinteä, kuiva ja puhdas. 

Alustassa oleva irtonainen sekä heikosti kiinni 

oleva aines tulee poistaa. Asennettaessa 

betoni- tai laastipinnoille tulee alustan olla 

kuivunut ja täysin kovettunut.  

 

Laastin valmistaminen: 

Tuote on käyttövalmis.  

 

Laastin levittäminen: 

Ruiskuttamalla saavutetaan paras lopputulos.  

Tuote ruiskutetaan alustaansa esim. Wagner 

HC 950. Ruiskun suuttimen koko riippuu 

lämpötilasta ja valitaan kohdekohtaisesti. 

Ruiskusta poistetaan suodattimet. Letkujen 

halkaisijan 3/8 tai ½ tuumaa.  

Ruiskutusetäisyys noin 30 cm alustasta. 

Ruiskutus tehdään ensin vaakatasoon ja heti 

perään ristiin. Ruiskuttamisen jälkeen tuoreen 

tasoitteen pinta oikaistaan. 

Tuote on myös asennettavissa lastalla.   

Laastipinnan viimeistelyhionta: 

Täysin kuivunut laasti voidaan tarvittaessa hioa 

hiekkapaperilla esim. P120.   

 

Kuivumisaika:  

Keim Marano-Light on pinnoitettavissa noin 24h 

kuluttua pinnan viimeistelystä (23oC ja rH 50%). 

Matala lämpötila ja korkeampi suhteellinen 

kosteus pidentävät kuivumistaikaa.  

Ainekulutus: 

Noin 1 l/m2/mm. 

Toimituspakkaus:  

Pakkauskoko 15 l, lavalla 33 x 15 l. 

KEIM MARANO-LIGHT 



 

 

KEIM SUOMI  

Insinööritoimisto Sulin Oy 

09 350 700 

www.sulinoy.fi 

 

TEKNINEN TUOTE-ESITE – KEIM MARANO-LIGHT 

 

 

08
.2

01
6 

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.  

8. SOVELTUVUUS MAALAUSALUSTAKSI 

KEIM Marano-Light pinta suositellaan 

pohjustettavaksi tuotteella Keim Soliprim tai 

Spezial Fixativ ennen maalaamista. Keim 

Marano-Roll soveltuu erinomaisesti 

maalausalustaksi Keim silikaattimaaleille.  

 

9. VARASTOINTI JA SÄLYVYYS 

Varastoituna avaamattomissa 

toimituspakkauksissa kuivassa, viileässä, 

tasalämpöisessä tilassa (suojattuna 

kosteudelta, sateelta ja pakkaselta) noin 12 

kk.  

10. TYÖTURVALLISUUS  

Silmät ja iho on suojattava roiskeilta. Tuotteet on 

pidettävä poissa lasten ulottuvilta. 

Käyttöturvallisuustiedotteen lähetämme 

pyynnöstä erikseen. 

11. HÄVITTÄMINEN 

EU jäterekisteri: 080410 

 

 

 

 

12. NEUVONTA 

Tuoteselosteen tiedot ovat yleisluonteisia. 

Lisätietoja tuotteesta antaa maahantuoja:  

Insinööritoimisto Sulin Oy 

Puhelin 09 3505 700  

myyntipalvelut@sulinoy.fi 

www.sulinoy.fi 

13. 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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