TEKNISKT DATABLAD

KEIM BLOCKWEISS
1. PRODUKTBESKRIVNING
KEIM
Blockweiss
är
en
vitpigmenterad,
vattenbaserad
grundfärg
med
en
god
vattendiffusion och en mycket god isolerande
effekt.

1. ANVÄNDNINGSOMRÅDE
KEIM Blockweiss används för grundmålning av
svåra underlag inomhus som har en tendens till
fläckbildning/genomslag. KEIM Blockweiss används
framför allt till isolering av t.ex. vattenränder, olje-,
tjär- eller sotrester, nikotinfläckar, färgpennfläckar
eller för att spärra genomslag. Underlaget måste
vara bärkraftigt, torrt och rent före applicering.

3. PRODUKTEGENSKAPER
-

Mycket bra isolering
God diffusionsöppenhet
Vattenbaserad
Pigmenterad, täcker mycket bra

Materialspecifikationer
3
Densitet:
ca 1,30 g/cm
- Ångdiffusionsmotstånd: Sd < 0,1 μ

Användningsvillkor:
Under behandlings- och torkningstiden ska
temperaturen i underlaget och omgivningen ligga
på mellan 8°C och 30°C. Den relativa
luftfuktigheten får inte överskrida 75 %.
Förbruk:
För
en
tillfredsställande
isoleringseffekt
rekommenderas beroende på underlaget en
2
appliceringsmängd
på
150
ml/m
och
arbetsprocess.
Verktygsrengöring:
Rengöres
med
vatten
användning.

omedelbart

efter

5. LEVERANSFORM
Burk om 2,5 och 12,5 liter.

6. FÖRVARING
I obruten förpackning på kyligt men frostfritt ställe,
hållbart i ca 12 månader.

7. BORTSKAFFELSE

(en behandling)

Färgton:
vit

EU-avfalls ID nr 08 01 12.
Endast tömda förpackningar lämnas till återvinning.

4. INSTRUKTIONER

8. SÄKERHETSUPPLYSNINGAR

Användning:
Med KEIM blockweiss behandlas inomhusyta med
problematiska fläckar och genomslagsställen.
Behandlingen
sker
bäst
på
optiskt
sammanhängande avsnitt över hela ytor för att
säkerställa ett enhetligt resultat. Grundmålning en
gång kan vara tillräckligt. Vid svåra fläckar
rekommenderas behandling två till tre gånger.
Mellan målningarna krävs en torkningstid på minst
12 timmar. Torktiden skall mellan sista grundning
och efterföljande behandling med KEIM silikatfärg
vara minst 24h.

Ytor, som ej ska behandlas, (glas, natursten,
keramik, trä osv.) ska skyddas väl. Stänk på ytor,
som ej ska behandlas, ska omedelbart lösas upp
med vatten och avlägsnas. Skydda ögonen och
huden mot stänk. Förvaras oåtkomligt för barn.
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Angivna värden och egenskaper är resultatet av intensivt utvecklingsarbete och
praktiska erfarenheter. Våra rekommendationer för användning, i ord och skrift,
skall utgöra hjälp vid val bland våra produkter och är inte bindande för oss. Särskilt
befriar de inte köparen eller användaren från skyldigheten att med yrkesmässig
noggrannhet själv övertyga sig om lämpligheten hos våra produkter för det
avsedda användningsområdet. Allmänna regler för byggnadsteknik skall följas.
KEIM fråntar sig allt ansvar för vägledning av behandlingsbeskrivning endast
genom detta datablad och lämpligheten hos våra produkter för det avsedda
användningsområdet. Allmänna regler för byggnadsteknik skall följas. KEIM fråntar
sig allt ansvar för vägledning av behandlingsbeskrivning endast genom detta
datablad och utan att samråda med någon från företaget. Med reservation för
ändringar, som tjänar till att förbättra produkten eller dess användning. Med
publicering av denna version förlorar tidigare versioner sin giltighet.
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