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TEKNINEN ESITE  

 
1. TUOTEKUVAUS  

 

Keim Romanit kalkkimaali on käyttövalmis, 

sammutetusta hautakalkista valmistettu 

kalkkimaali ulko- ja sisäkäyttöön. Kalkkitahna on 

kypsytetty vähintään 3 vuotta. Keim Romanit 

kalkkimaalilla on historiallisen autenttinen 

ulkonäkö. Keim Romanit kalkkimaalilla on 

erinomainen peittokyky.  

  

2. KÄYTTÖKOHTEET 

 

Keim Romanit kalkkimaalia voidaan käyttää 

kalkki- ja kalkkisementtirappauspinnoilla sekä 

kastuvilla luonnonkivi– ja vanhoilla mineraalisilla 

pinnoilla. Pinnat, jotka on käsitelty öljy– tai 

sideaineeltaan orgaanisilla maaleilla samoin 

kuin vettä hylkivillä tuotteilla, eivät sovellu 

maalattavaksi Keim Romanit kalkkimaalilla. 

 

3. TUOTTEEN OMINAISUUDET 

- Käyttövalmis 

- Ei muodosta jännitteitä 

- Ei kellastu 

- Kalkkimaalin matta 

- Palamaton 

- Hieman vettä hylkivä 

- Vesihöyryt läpäisevä 

 

Materiaaliominaisuudet 

- Tiheys   1,2 - 1,5 g/cm³ 

- Vesihöyryn läpäisykyky  sd < 0,02 m 

 

Värisävyt: 

Valkoinen ja Keim Palette Exclusiv julkisivusävyt 

(ei sävyt 9122, 9123, 9162, 9166, 9182, 

9200,09402, 9482, 9541). Lopullinen värisävy on 

riippuvainen alustan imukyvystä. 

 

  

 

4. KÄYTTÖOHJEET 

Alustan esivalmistelut:  

Käsiteltävän alustan on oltava kiinteä, puhdas 

ja imukykyinen.  

Huokoiset ja voimakkaasti imevät pinnat 

esikäsitellään tuotteella Keim Fixativ - vesi 1:3 

seoksella imukyvyn tasaamiseksi.  

Alustassa olevat mahdolliset 

suolamuodostumat ja kiilto poistetaan 

kuivaharjaten ja tuotteella Keim Ätzflüssigkeit. 

 

Alustat, joissa on epätasaisuuksia, 

hiushalkeamia tai struktuuriltaan epäyhtenäisiä 

alueita suositellaan esikäsiteltävän Keim 

Romanit kalkkimaalilla, joka on lisätty tuotetta 

Keim Romanit-Schlämmzusatz suhteessa 2:1. 

 

Kalkkihiekkaivestä rakennetuilla seinäpinnoilla 

ei tule esiintyä rautaoksidia pinnalla.  

 

Maalaustapa: 

Keim Romanit kalkkimaali voidaan levittää 

harjaten, telaten tai ruiskuttaen.  

Sileät pinnat maalataan harjaten tai telaten. 

Karkeat pinnat maalataan ruiskuttamalla tai 

harjaten. Ruiskuttaessa suuttimen koko on 0.79 

mm/0.031”).  

 

Sekoita maali huolellisesti ennen käyttöä.  

Huokoiset ja imevät alustat kostutetaan 

kevyesti ennen pohjamaalaamista. Pohja- ja 

välikerroksen maali voidaan tarvittaessa 

hieman ohentaa vedellä. Pintamaali 

levitetään ohentamatta. Maalaaminen 

tehdään märkää-märälle periaatteella, jotta 

vältetään työsaumojen syntymistä 

maalauksessa.   

Pääsääntöisesti kahden kerran maalaus riittää  

tasalaatuisilla pinnoilla. Paikkakorjatut ja 

struktuuriltaan epätasaiset pinnat vaativat 

kolmen kerran maalauskäsittelyn. 
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Pohjamaalaus: 

Keim Romanit kalkkimaali voidaan tarvittaessa 

ohentaa koesivelyn perusteella vedellä alustan 

imukyvystä ja karkeudesta riippuen.  

Pohjamaalaaminen suositellaan tehtävän 

sileillä pinnoilla harjaten parhaan lopputuloksen 

saavuttamiseksi.  

 

Välimaalaus: 

Suositellaan tehtävän paikkakorjatuilla ja 

struktuuriltaan epätasaisilla pinnoilla.  

Tarvittaessa voidaan hieman ohentaa vedellä. 

 

Pintamaalaus: 

Ohentamattomalla Keim Romanit 

kalkkimaalilla.  

 

Värisävyn tasaisuus: 

Alusta, lämpötila ja ilman suhteellinen kosteus 

vaikuttavat lopulliseen värisävyyn ja sen 

tasaisuuteen. Sääolosuhteet ja alusta 

vaikuttavat maalin pysyvyyteen.  

 

Kuivumisaika:  

Noin 24 tuntia maalauskertojen välillä  

(+20°C, Rh alle 60%).  

Ainekulutus: 

Kahden kerran käsittelyssä sileällä alustalla 

noin 0,35 kg / m2 Keim Romanit maalia 

Arvot ovat viitteellisiä.  

 

Toimituspakkaus:  

Pakkauskoko 5 kg ja 20 kg. 

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 +10 °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: 080111 

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. 


