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TEKNISKT DATABLAD 

 

 

1. PRODUKTBESKRIVNING  
 
KEIM Fixativ är ett förtunnings- och fixeringsmedel 
av rent, flytande kaliumsilikat för de flesta KEIM 
färgsystem. 
 
1. ANVÄNDNINGSOMRÅDE 

KEIM Fixativ används som bindemedel och 
förtunning för de rent silikatbaserade 
tvåkomponents färgsystemen KEIM Purkristalat och 
KEIM Dekorfärger. KEIM Fixativ kan även 
användas som förtunning inom KEIM 
Granitalsystem. 
Med utspädd KEIM Fixativ kan man reducera 
sugförmågan i ett starkt sugande, mineraliskt 
underlag eller fixera och härda poröst mineraliskt 
underlag. 

3. PRODUKTEGENSKAPER 

KEIM Fixativ förkislas med underlaget till en mycket 
hållbar lösning, samtidigt bevaras 
diffusionsförmågan. KEIM Fixativ innehåller inga 
organiska tillsatser. 
 
- Förkislar med underlaget. 
- Väderbeständig. 
- Ej filmbildande. 
- Icke brännbart. 
- UV-beständig. 
- Motståndskraftig mot alg/svamp-mögel-

angrepp. 
- Högt pH-värde. 
- Beständig mot lösningsmedel. 
- Innehåller inga lösningsmedel eller mjukmedel. 
- Byggbiologisk neutral. 
 
Materialspecifikationer: 
- Densitet:  Ca. 1,17g/cm3 

- pH-värde:  Ca. 11,3 

 

Färgnyanser: 
Gul/klar. 

 

 

 

 

 

Viktigt! 

Blandning med främmande produkter 
rekommenderas ej. Detta gäller även för KEIM-
produkter som inte ingår i KEIM Soldalitsystemet. 

4. INSTRUKTIONER 

 Underlag: 
Det mineraliska underlaget ska ha en bra 
uppsugningsförmåga och vara torrt, rent, damm- 
och fettfritt. 
 
Användning 
För grundning av starkt sugande och/eller porösa 
underlag: KEIM Fixativ utspädd med vatten i 
förhållanden 1:1 eller 1:2 påföres med en 
målarpensel. 
 
För blandning av KEIM Purkristalatpulver eller 
KEIM Dekorfärg:5 kg färgpulver blandas med 4 l 
KEIM Fixativ. 
  
För förtunning av KEIM Purkristalatpulver, KEIM 
Dekorfärger eller KEIM Granital: Jämför de 
respektive tekniska datablad. 
 av underlagets sug, upp till max 10 % (upp 
till max 2,5 liter/25 kg färg). 

Luft- och underlagstemperatur på >5oC. 

Förbruk: 
För grundning ca. 0,1 – 0,2 liter/m2 
beroende av underlagets sugförmåga. 

Verktygsrengöring: 
Rengöres med rent vatten direkt efter 
användning. 
 
5. LEVERANSFORM 
 
Dunk om 4 och 24 liter. 
 
6. FÖRVARING 
 
I obruten förpackning på kyligt men frostfritt 
ställe, hållbart i ca 12 månader. 
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7. BORTSKAFFELSE 
 
EU-avfalls ID nr 06 02 99. 
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. 

 
   


