TEKNISKT DATABLAD

KEIM INTACT
1. PRODUKTBESKRIVNING
KEIM Intact är en universal slammande målning på
silikatbas
enl
DIN
18
363,
2.4.1.
för
inomhusmålning.

2. ANVÄNDNINGSOMRÅDE
KEIM Intact lämpar sig som utjämningsgrund eller
som utjämningstillsats till KEIM Ecosil-ME på olika
underlag, t ex gamla underlag med krackeleringar
och sprickor, underlag med reparationer eller
strukturskillnader. KEIM Intact kan också användas,
ifall det på släta ytor, t ex gipsskivor, önskas ett
putsaktigt utseende. KEIM Intact och blandningar
med KEIM Intact som tillsats kan användas som
grundbehandling eller – vid två behandlingar – som
grund och slutbehandling.

3. PRODUKTEGENSKAPER
-

Utjämnar olika underlag och är täckande på
krackeleringar och sprickor
Innehåller inget lösningsmedel eller
konserveringsmedel
Diffusionsöppen
Icke brännbar
Mineralisk-alkalisk, förhindrar uppkomst av
mögel
God vidhäftning
Mineraliskt matt
Brett användningsområde, kan blandas med
KEIM Ecosil-ME

Materialspecifikationer:
- Organisk andel:
- Densitet:
- Ångdiffusionsmotstånd:

<5%
1,6 g/cm³
Sd < 0.02 m

Färgnyans:
Vit, KEIM Intact kan färgas med KEIM färgkoncentrat eller vid blandning KEIM Ecosil-ME.

4. INSTRUKTIONER
Underlag:
Underlaget ska vara torrt, rent och dammfritt. Lösa
delar avlägsnas. Starkt sugande eller underlag som

har dålig bindning förbehandlas med KEIM
Special-Fixativ. Gamla målningar, eller rester av
gamla målningar med tillräckligt god vidhäftning på
underlaget, kan målas över med KEIM Intact. Vid
gamla organiska målningar bör vidhäftning provas i
förbindelse med den efterföljande KEIMbehandlingen. Limfärger borttages grundligt. Vid
gamla underlag rekommenderas provmålning för
att utröna, om tex tjära eller sot, slår igenom
målningen.
Vid målning med kulörer på gipsskivor krävs en
förbehandling med KEIM Inomhusgrund. Vid
målning på gipskartong kan det uppstå
missfärgningar på grund av lignin i kartongen, om
gipsskivorna varit utsatta för sol, eller att de
förvarats i fuktiga utrymmen en längre tid.
Problemet med sådana missfärgningar kan
avhjälpas genom att använda en mellanstrykning
med
KEIM
Isolierweiss.
Därefter
utföres
slutbehandlingen.
Användning:
KEIM Intact kan målas med pensel, med roller eller
sprutas. KEIM Intact kan blandas med KEIM
Ecosil-ME i olika delar. Vid målning med roller
rekommenderas
en
blandning
av
KEIM
Intact/KEIM Ecosil-ME i förhållandet 1:1 till 1:2
volymenheter.
Denna blandning skapar dessutom de bästa
underlagsförhållandena för efterföljande lasyrer på
silikatbas. Ju mer Keim Intact ju större är
materialets fyllnadsgrad.
Målning med pensel ger den bästa fyllnadsgraden.
Vid användning av roller uppnås en mera
strukturerad yta.
Förbruk:
2
Ca 0,25 liter/m som utblandad grundbehandling,
starkt beroende på underlagets struktur och
arbetsutförande. Det rekommenderas att måla en
provyta. KEIM Intact kan eventuellt förtunnas med
KEIM Special-Fixativ.
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Torktid:
Torktiden >12 timmar mellan alla behandlingar.
Verktygsrengöring:
Rengöres med vatten direkt efter användning.
Under arbetspauser förvaras verktyget i färgen eller i vatten.

5. LEVERANSFORM
Burk om 5- och 15 liter.

6. FÖRVARING
I obruten förpackning på kyligt men frostfritt ställe,
hållbart i ca 12 månader. Viktigt! Produktrester från
brutna förpackningar ska hällas över i mindre burkar för
så lågt luftinnehåll i burken som möjligt.

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.

KEIM SCANDINAVIA A/S
Danmark, filial Sverige/ tel: 0771-742340

