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TEKNISKT DATABLAD 

 

 

 
1. PRODUKTBESKRIVNING 

KEIM Marano-Light är en bruksfärdig lättspackelmassa för 
väggar och tak inomhus. Optimerad för maskinell 
bearbetning och en mycket effektiv arbetsprocess. Utvalda 
lätta fyllnadsämnen ger goda bearbetningsegenskaper 
som underlättar arbetet. 

 

2. ANVÄNDNINGSOMRÅDE 

KEIM Marano-Light kan användas på alla vanligt 
förekommande underlag inomhus. Tack vare produktens 
lättarbetade konsistens och den maskinella appliceringen 
med högt materialflöde, åstadkoms ytor av hög kvalitet på 
ett smidigt sätt (Q3/Q4). KEIM Marano-Light är idealisk 
för helspackling vid såväl nybyggnation som renovering.     

 

3. PRODUKTEGENSKAPER 

– hög fyllförmåga 
– optimerad för högt materialflöde 
– mycket god slipbarhet 
– mindre slipdamm 
– kraftbesparande bearbetning tack vare ultralätt formula 
– mineralisk bas (<5 % organisk andel) 
– fyllnadsämne: vit dolomit och mikrokulor 

Färgton:  
Vit 

Materialegenskaper:  
– densitet: ca 1,05 g/cm³ 
– skikttjocklek: upp till max. 5 mm 
– kornstorlek: upp till 0,15 mm 

 

4. ANVISNINGAR 

Förbehandling av underlaget:  
Underlaget ska vara torrt, rent och fritt från olja, fett, damm 
och andra ytföroreningar. Betong- och putsunderlag  

 

 

 

härdade. På betongunderlag får den maximala 
restfuktigheten inte överskrida tre procent. Rester av andra 
material måste tas bort. Före behandling ska håligheter 
täppas igen och ojämnheter i ytskiktet spacklas. 

Till gamla eller underlag med mindre sprickor, kan man 
använda en glasfiberfilt, tex (Kobau Armiera Anstrichlies) i 
den våta Marano-Light. 

Ytor med >5 glans, skall behandlas med Keim 
inomhusgrund före applicering.  

Applicering:  
För att få bästa resultat vid Airless-sprutning bör 
professionell utrustning användas (t.ex. Graco Mark 7 och 
högre). Låt KEIM Marano-Light torka helt efter applicering. 
Den spacklade ytan kan slipas med ett fint sandpapper 
(minsta kornstorlek: 120).  

Torktid:  
Vid 23°C och 50 % relativ luftfuktighet kan KEIM 
Marano-Light i regel målas över efter 24 timmar. Vid 
högre relativ luftfuktighet och/eller lägre temperaturer 
fördröjs torktiden i motsvarande grad. 

OBS!  
Slangen måste ha en diameter på 3/8 eller 1/2 tum 
Storlek munstycke: >525 
Mottryck >150 bar  
 
Beroende på temperatur kan munstyckenas storlek 
variera. En provsprutning rekommenderas. Filter på pistol 
och enhet ska tas bort! Avståndet till ytan ska vid sprutning 
vara ca 30 cm och pistolen ska hållas lodrätt mot ytan. 
Rör pistolen jämnt och parallellt med ytan vid applicering. 
Spruta först vågrätt och sedan korsvis. 

Alla KEIMs inomhus färger kan användas. Det  rekommen-
deras att man grundar med KEIM Inomhusgrund om 
målning ska ske med KEIM Ecosil-ME eller Mycal-Top  
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Materialåtgång:  
Ca 1 l/m² vid 1 mm skikttjocklek. Angiven materialåtgång 
är ett riktvärde. Exakt åtgång beror på underlagets 
beskaffenhet samt appliceringssätt och kan bara fastställas 
genom provmålning av en yta. 

Användningsförhållanden: 
Arbeta inte med materialet i höga lufttemperaturer, starkt 
drag eller vid temperaturer under +5 °C (i luften och på 
väggen). 

 

Verktygsrengöring:  
Rengör verktygen omedelbart med rent vatten vid avbrott i 
arbetet samt efter avslutat arbete. 

Sprututrustning, följ sprutleverantörens 
rengöringsanvisningar. 

 

5. LEVERANSSÄTT 

PE-säck eller hink, båda med 15 l innehåll, 33 hinkar/pall 
resp. 40 säckar/pall. 

 

6. FÖRVARING 

KEIM Marano-Light kan förvaras i ca 12 månader i 
försluten behållare i svalt, men frostfri miljö. Skyddas mot 
värme och direkt solljus.  

 

7. AVFALLSHANTERING 

Avfallskod (EG) nr 08 04 10. Endast helt tömda 
förpackningar får lämnas in för återvinning.  

 

8. SÄKERHETSINFORMATION 

Ytor som inte ska behandlas (t.ex. glas, keramik, natursten 
osv.) ska skyddas på lämpligt sätt. Stänk på intilliggande 
ytor eller transportytor ska omedelbart lösas upp med 
vatten och avlägsnas. Skydda ögon och hud mot stänk. 
Förvaras oåtkomligt för barn. 

Beakta EG-säkerhetsdatablad. 

Angivna värden och egenskaper är resultatet av intensivt utvecklingsarbete och 

praktiska erfarenheter. Våra skriftliga och muntliga rekommendationer är endast 

att betrakta som en vägledning vid val av våra produkter och utgör inga bindande 

utfästelser från vår sida. Köparen och användaren måste därför med yrkesmässig 

noggrannhet själva försäkra sig om att våra produkter lämpar sig för avsett 

ändamål. Allmänna regler för byggnadsteknik måste följas. Vi förbehåller oss 

rätten att göra ändringar som leder till förbättringar av produkten och dess 

användning. Denna version ersätter tidigare publicerade versioner. 

 

 

 

   


