
   
 
  
  
 
 

TEKNISKT DATABLAD 

 
 

 
1. PRODUKTBESKRIVNING  

 
KEIM Porosan-Tätningsmassa är en mineralisk 
slamning baserad på cement, fin sand och 
tätningsmedel. 

 
2. ANVÄNDNINGSOMRÅDE 

 
KEIM Porosan-Tätningsmassa används för lodrät 
tätning av byggnader, både invändigt och utvändigt, 
på både gamla och nya byggnader, för skydd mot 
uppåtstigande fukt, pressande yt-, grund- och 
spillvatten. 

 
3. PRODUKTEGENSKAPER 

 
- Kornstorlek: 0,1 till 0,7 mm 

- Kan påföras med pensel eller spackelspade 

- Klarar pressande vatten 

- Frostbeständig 

- Lätt att arbeta med 

- God vidhäftningsförmåga 

 
4. INSTRUKTIONER 

 
Underlaget 
Underlaget för KEIM Porosan-Tätningsmassa är 
KEIM Porosan-Trass-Cementputs, som skall 
vara ren och utan krackeleringar. Den yta som 
skall tätas skall vara fri från sprickor. Sprickor 
spacklas innan tätningsslamningen läggs på. 
Utstickande delar och kanter avrundas. 
Underlaget för vattnas grundligt och skall vara 
mättat med fukt. 
 
Behandling 
Underlaget för vattnas ordentligt. KEIM Porosan- 
Tätningsmassa röres till en klumpfri, smidig 
slammassa och påföres två gånger. Första 
gången skall den strykas på. Andra lagret kan 
också påföras med stålslip. Det först påförda 
lagret skall vara härdat, dock inte genomtorrt. 
Nya lager skyddas mot extrem värmepåverkan, 
regn, frost och genomslag. Tätningsmassa som 
torkat är oanvändbart. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Temperatur: 
Arbeta inte vid mycket hög lufttemperatur 
och/eller kraftig vind. Arbeta inte vid 
temperaturer under 5°C (luft och underlag). 
 
Förbrukning: 
Krav Min tjocklek kg/m

2
 

Golv-/markfukt: 2 mm ca 4,0 
Icke-pressande yt-  
och spillvatten: 2,5 mm ca 5,0 
Pressande vatten: 3,5 mm ca 7,0 

 
Användningsvillkor: 
Luft- och underlagstemperatur >5°C. Bör ej påföras 
vid direkt solljus eller på av solljus uppvärmda 
underlag. Skydda den målade ytan mot direkt 
solljus och vind under torktid. 

 
5. LEVERANSFORM 

 
Säck 25kg. (pall: 40 x 25kg) 

 
6. FÖRVARING 

 
Torrt och skyddat. Bör normalt inte lagras mer än 9 
månader. 

 
7. BORTSKAFFELSE 

 
EU-avfallskod nr 17 09 07. 
 
Häll ej ut produkt i avloppet. 
Eventuella rester härdas med vatten och kastas 
på godkänd plats. 

 
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 POROSAN
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