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TEKNISKT DATABLAD 

 

 

1. PRODUKTBESKRIVNING  

 

Vattenförtunnbar häfttillsats för cementbundet 

spackel. 

 

1. ANVÄNDNINGSOMRÅDE 

Tillsats till vattnet för KEIM Concretal-Finspackel 

vid framställning av uppslamning för porer och 

förbättrad vidhäftning. 

3. INSTRUKTIONER 

 Förberedelse av underlag: 
Underlaget måste vara bärkraftigt, torrt och rent 
från lösa partiklar, damm, olja och annat som kan 
motverka vidhäftning. Underlaget bör normalt 
ruggas upp med sandblästring. 
 
Underlag ska förvattnas lätt efter behov, men får 
under inga omständigheter vara mättat med vatten. 
 
Bearbetning: 
Blandningsförhållande vid ca 20°C: 
 
Slamning för utjämning av porer: 
25 kg KEIM Concretal-Finspackel 
4,5 l vatten 
1,5 l KEIM Concretal-Specialhärdare 
 
KEIM Concretal-Häfttillsats hälls i vattnet och rörs 
om. Blanda därefter i Concretal-Finspackel. 
 
Appliceras med borste. 
 
Arbetstemperatur: 
från 8°C till 30°C i luft och underlag. 
 
Förbruk: 
Ca 60 ml/m2 och mm slamning. 
 
Beroende av underlags- & temperaturförhållanden, 
rekommenderas att göra ett påföringsprov på ytan. 
 
Efterbearbetning: 
Tidigast efter fem dagar vid 20°C. 
 
 

 
 
 
 
 
 
Vid fullspackling eller skrapspackling av svåra 
underlag kan vidhäftningsförmågan förbättras för 
KEIM Concretal-Finspackel genom tillsats av KEIM 
Concretal-Häfttillsats.  
 
Specialhärdare för bättre vidhäftning: 

25 kg KEIM Concretal-Finspackel 

3,5 l vatten 

1 l KEIM Concretal-Häfttillsats (mixat med vatten) 

Vid spackling i tunna lag samt vid skrapspackling 
rekommenderas i princip alltid tillsättning av KEIM 
Concretal-Häfttillsats. 
 

5. LEVERANSFORM 

 

Behållare 5 l. 

 

6. FÖRVARING 

 

I obruten förpackning på kyligt men frostfritt 

ställe, hållbart i ca 12 månader. 

 

7. BORTSKAFFELSE 

 

EU-avfalls ID nr 08 01 12. 

Endast tömda förpackningar lämnas till 

återvinning. 

 

8. SÄKERHETSUPPLYSNINGAR 

 
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. 
 
Bemärk vänligast säkerhetsdatablad 

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 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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