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KEIM SCANDINAVIA A/S 

 Danmark, filial Sverige/ tel: 0771-742340 

 

TEKNISKT DATABLAD 

 

 

1. PRODUKTBESKRIVNING  

 

KEIM I & F-Grund är en ofärgad 

lösningsmedelshaltig primer med mycket god 

ånggenomsläpplighet. 

1. ANVÄNDNINGSOMRÅDE 

KEIM I & F-Grund fungerar hårdgörande på särskilt 

svåra underlag. Typiska användningsområden är 

porösa underlag eller underlag som har tendens till 

fläckbildning. 

 

3. PRODUKTEGENSKAPER 

- hårdgörande 

- hög ånggenomsläpplighet 
(Sd = 0,04 m vid applicering två gånger) 

- gulnar inte 

- krackelerar/rämna ej 

- god vidhäftning 
 

Materialspecifikationer: 

- Densitet:   0,9 g/cm
3
 

- Ångdiffusionsmotstånd:  Sd 0,02m
 

 

Färgnyans: 

Färglös. 

4. INSTRUKTIONER 

Användning: 

Med KEIM I & F-Grund behandlas problematiska 

underlag anpassat utifrån skadeomfattningen. 

Grundmålning en gång kan räcka, men generellt 

rekommenderas dock att underlaget strykes två 

gånger med fem timmars mellanrum. KEIM I & F-

Grund levereras i bruksfärdig konsistens och 

appliceras utan förtunning. Underlaget måste vara 

bärkraftigt, torrt och dammfritt. Efter minst fem 

timmar kan KEIM I & F-grund målas över med 

KEIM Ecosil-, Concretal- Soldalit- eller 

Granitalsystem. 

 

 

 

 

Förbruk: 
Ca 0,2 l/m

2
 vid behandling två gånger med KEIM I 

& F-Grund. 

Användningsvillkor: 

Minst 5°C luft- och underlagstemperatur. 

Verktygsrengöring: 

Rengörs med cellulosaförtunning omedelbart efter 
användning. 

5. LEVERANSFORM 

Dunk 5 liter 

 

6. FÖRVARING 

KEIM I & F-Grund förvaras ca 12 månader i 

försluten behållare i kall, men frostfri miljö. 

Förvaras på ställe med god ventilation som är 

skyddad från värme och direkt solinstrålning. Håll 

borta från antändningskällor. 

 

7. BORTSKAFFELSE 

EU-avfalls ID nr 08 01 11. 

Endast tömda förpackningar lämnas till återvinning. 
8. SÄKERHETSUPPLYSNINGAR 

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 I & F-GRUND 


