TEKNISKT DATABLAD

KEIM RESTAURO®-LASUR
1. PRODUKTBESKRIVNING

pensel. Förtunningsförhållande: 1:1 till 1:20 med
KEIM Restauro-Fixativ eller KEIM Special-Fixativ.

KEIM
Restauro-Lasur
är
en
bruksfärdig
tunnskiktsfärg på solsilikatbas, speciellt anpassad
för lasyrmålning på natursten. KEIM RestauroLasyr har vattenavvisande effekt och uppfyller
kraven i DIN 18363, 2.4.1.

Slutmålning:
Slutmålningen kan göras med oförtunnad KEIM
Restauro-Lasur eller, beroende på önskad
lasyreffekt, förtunnad med KEIM Restauro-Fixativ
eller KEIM Special- Fixativ.

1. ANVÄNDNINGSOMRÅDE

Förbruk:

KEIM Restauro-Lasur lämpar sig särskilt bra till
laserande färgsättning av sandstensytor, t.ex. till
anpassning av kulören vid reparation av den
ursprungliga stenen. KEIM Restauro-Lasur och
KEIM Restauro-Fixativ kan blandas med varandra i
alla proportioner, beroende på önskad lasyreffekt.
På ytor med liten absorptionsförmåga ska
förtunningsmedlet KEIM Special-Fixativ användas

Förfixering:
2
ca 0,2 l/m KEIM Restauro-Fixativ

3. PRODUKTEGENSKAPER
Materialspecifikationer:
Densitet:
Ångdiffusionsmotstånd:

3

1,15 g/cm
Sd = 0,01m

Färgton:
Enligt KEIM naturstenskarta och KEIM Palette
exklusiv.

4. INSTRUKTIONER
Underlag:
Det mineraliska underlaget måste vara dammfritt
och torrt. Gamla färglager som fäster dåligt måste
tas bort.
Förfixering:
Starkt absorberande eller sandiga underlag måste
förfixeras med en färglös outspädd KEIM RestauroFixativ.
Lasyrmålning:
På grund av kraven på väderbeständighet krävs vid
utomhusbruk att lasyrmålningen görs två gånger.
Om man vill ha en speciellt transparent verkan kan
man stryka en gång om man har gjort en förfixering
med KEIM Restauro-Fixativ.
Grundmålning:
Grundmålningen ska appliceras förtunnat, med en

Vid lasyrmålning två gånger:
2
0,1 – 0,2 l/m KEIM Restauro-Lasur och
2
0,1–0,4 l/m KEIM Restauro-Fixativ
De angivna förbrukningssiffrorna är riktvärden.
Exakta värden kan man bara få genom att
applicera på en provyta på objektet.
Extra fuktskydd:
Speciellt vid tunnskiktig lasyrmålning kan extra
fuktskyddsåtgärder komma att behövas på hårt
vattenbelastade ytor eller som skydd på
fuktigkänsliga byggmaterial. I sådana fall
rekommenderas en hydrofoberande grundfärg
med KEIM Silangrund och som förtunningsmedel
KEIM Special-Fixativ.
Torktid:
Mellan förfixering och lasyrmålning är torktiden 12
timmar, mellan lasyrmålningarna är torktiden 24
timmar. Skulle en grundmålning med KEIM
Silangrund komma ifråga ska lasyrmålningen ske
efter ca 4 timmar.
Obs!
En efterbehandling med hydrofoberingsmedel
behövs inte vid KEIM Restauro-Lasur.
Verktygsrengöring:
Rengörs med vatten efter var arbetsinsatts.

5. LEVERANSFORM
Burk om 1-, 5- och 15 liter.
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6. FÖRVARING
KEIM Restauro-Lasur kan i försluten förpackning
lagras i 12 månader. Förvaras kallt, men frostfritt.
Skyddas mot värme och direkt solljus.

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.
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