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 KEIM SCANDINAVIA A/S 
 Guldalderen 6 / DK-2640 Hedehusene, Danmark / Tel. +45 46 56 46 44 
 www.keim.dk / kundeservice@keim.dk 

TEKNISKT DATABLAD 

 

 

 
1. PRODUKTBESKRIVNING 

KEIM Romanit slamningstillsats är ett pulveriserat, 
mineraliskt fyllnadsämne för tillsättning i KEIM Romanit-
färg. KEIM Romanit slamningstillsats innehåller värdefulla 
silikater med mycket skiftande kornstorlek, som fördelar sig 
jämnt över ytan. 

 

2. ANVÄNDNINGSOMRÅDE 

KEIM Romanit slamningstillsats tillsätts efter behov vid 
slammande och/eller strukturutjämnande behandlingar 
med KEIM Romanit-färg. 

 

3. PRODUKTEGENSKAPER 

Finkornigt, homogent pulver med en övre kornstorlek på 
omkring 0,5 mm. Kornstorleken och den mineralogiska 
sammansättningen av KEIM Romanit slamningstillsats är 
anpassad till sammansättningen för KEIM Romanit-färg.  

Färg: 
Ljusgrå 

 

4. ANVÄNDNING 

Huruvida KEIM Romanit slamningstillsats ska tillsättas 
avgörs av yrkesman med erfarenhet av kalk. Beslut fattas 
med utgångspunkt från underlag samt historiska 
erfarenheter.  

Lagade och blandade underlag och/eller underlag med 
mindre sprickor upp till 0,5 mm, eller strukturskillnader, ska 
grundas med KEIM Romanit-färg blandat med KEIM 
Romanit-slamningstillsats i förhållandet 2:1. 

KEIM Romanit-slamningstillsats och KEIM Romanit-färg 
blandas under försiktig omrörning dagen före användning. 

 

 

 

5. LEVERANSSÄTT 

Behållare om 20 resp. 5 kg 

 

6. FÖRVARING 

KEIM Romanit slamningstillsats är torr och kan i öppen 
behållare förvaras under obegränsad tid. 

 

7. AVFALLSHANTERING 

EG-avfallskod nr 08 01 12.  
Endast helt tomma behållare får lämnas in för återvinning.  

 

8. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER 

Giscode: ej relevant.  

Förvaras utom räckhåll för barn. 

Se EU-säkerhetsdatablad. 
 
Användandet av dessa produkter kräver en 
hantverksmässig bakgrund och säljs enbart  
till yrkesfolk. 

 

Angivna värden och egenskaper är resultatet av intensivt utvecklingsarbete och 
praktiska erfarenheter. Våra muntliga och skriftliga rekommendationer ska betraktas 
som en vägledning vid val av våra produkter och utgör inga bindande utfästelser. 
Köparen och användaren är skyldiga att med utgångspunkt från sin egen 
fackmässiga kunskap försäkra sig om att produkten är lämpad för avsett ändamål. 
Allmänna byggnadstekniska bestämmelser måste följas. Vi förbehåller oss rätten att 
göra ändringar som leder till förbättringar av produkten och dess användning. 
Denna version ersätter tidigare publicerade versioner. 
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