TEKNISKT DATABLAD

KEIM MARANO-PRO
1. PRODUKTBESKRIVNING
KEIM Marano-Pro är en allroundspackelmassa för alla
vanligt förekommande underlag inomhus vid både
nybyggnation och renovering. KEIM Marano-Pro är
bruksfärdig och primärt avsedd för manuell applicering
men kan vid behov även bearbetas maskinellt.

2. ANVÄNDNINGSOMRÅDE
KEIM Marano-Pro är idealisk för helspackling av väggar
och innertak och kan användas på såväl mineraliska,
organiska som blandade underlag. KEIM Marano-Pro
möjliggör en fin ytstruktur med mycket hög ljushet och god
ytbeständighet.

3. PRODUKTEGENSKAPER
– maximal fyllkraft
– universalanvändning
– fin ytstruktur
– helspackling eller spackling av delytor
– hög slipbarhet
– mineralisk bas (< 5 % org. andel)

Före behandling ska håligheter täppas igen och
ojämnheter i ytskiktet spacklas.
Ytor med >5 glans, skall behandlas med Keim
inomhusgrund före applicering.
Applicering:
Spackelmassan är klar för användning och påförs tunt
med spackelspade. Den maximala skikttjockleken på
4 mm får inte överskridas. Djupare ställen ska förspacklas.
Den torra ytan kan slipas med ett fint sandpapper (minsta
kornstorlek: 120). För sprutapplicering ska lämplig
utrustning användas såsom en kraftfull Airless-kolvpump
(t.ex. Graco Mark 7 och högre) eller snäckpump.
Torktid:
Torktiden beror på skikttjocklek, temperatur och
luftfuktighet. Genomsnittlig torktid: ca 9–12 timmar
OBS!
Den spacklade ytan skall slipas och avdammas ordentligt.
Alla KEIMs inomhus färger kan användas. Det rekommenderas att man grundar med KEIM Inomhusgrund om
målning ska ske med KEIM Ecosil-ME eller Mycal-Top.

Färgton:
Vit

Materialåtgång:
Ca 1,75 kg/m vid ytspackling med skikttjocklek på 1 mm.
Angiven materialåtgång är ett riktvärde. Exakt åtgång
beror på underlagets beskaffenhet samt appliceringssätt
och kan bara fastställas genom provmålning av en yta.

Materialegenskaper:
– densitet: ca 1,75 g/cm3
– skikttjocklek upp till max. 4 mm
– kornstorlek: upp till 0,15 mm – pH-värde: ca 9

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

Förbehandling av underlaget:
Underlaget måste vara bärkraftigt, torrt och rent. Avlägsna
lager som inte är bärkraftiga. På betongunderlag får den
maximala restfuktigheten inte överskrida tre procent.

Verktygsrengöring:
Rengör verktygen omedelbart med rent vatten vid avbrott i
arbetet samt efter avslutat arbete.
Sprututrustning, följ sprutleverantörens
rengöringsanvisningar.
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4. ANVISNINGAR
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5. LEVERANSSÄTT
18 kg hink, 33 hinkar/pall.

6. FÖRVARING
Förvaras svalt men frostfritt. Öppnad förpackning kan
lagras i ca 12 månader. 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.
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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.

