TEKNISKT DATABLAD

KEIM SPACKEL
1. PRODUKTBESKRIVNING
Bruksklar, silikatbaserad spackelmassa för mineraliska underlag inomhus och utomhus.

1. ANVÄNDNINGSOMRÅDE
Ytspackling (utjämning) av puts och betong som
förberedelse för silikatfärg eller silikatputs.
Inbäddning av väv för armering.

3. PRODUKTEGENSKAPER
Rent mineraliskt fyllnadsmedel, kaliumvattenglas,
ren akrylatdispersion.
- Skikttjocklek:
- Kornstorlek:

0-3 mm
0-0,5 mm

Materialspecifikationer:

- Spec.vikt:
- Sd -värde:

1,7-1,8g/ cm3
0,08m, vid 0,5mm
skiktlager

- Vattenupptagningskoefficient:

v= 0,7 kg/m2 · h0,5

Färg:
Vit

4. INSTRUKTIONER
Underlag:
Underlaget måste vara rent, torrt och bärkraftigt;
lösa partiklar (även från gamla färgskikt) avlägsnas
med stålborste, spackel eller högtryckstvätt.
Bearbetning:
Spackelmassan är bruksklar och påförs tunt med
spackelspade. Vid inbäddning av väv påförs till att
börja med första spackelskiktet (ca 2 mm). Tryck
sedan in väven med spackelspaden eller med en
torr roller och jämna därefter ut överflödigt spackel
med spackelspaden. När det första skiktet har
härdat appliceras det andra skiktet med spackelspaden.

Torktid:
Torkningstiden beror på skikttjocklek och väder.
Tunna skikt och torr väderlek: 1 dag
Tjockare skikt, fuktigt väder: flera dagar
Förtunning:
Materialet används som regel oförtunnat. Vid
behov kan förtunning ske med KEIM SpecialFixativ.
Främmande medel får inte tillsättas.
Efterföljande behandling:
KEIM Spackel kan målas över med KEIM
Purkristalat, om 50 procent KEIM Kristall-Felsit
tillsätts i grundstrykningen, samt med alla
strykfärdiga silikatbaserade färger.
Förbruk:
2
Ca 1,5 kg/m per mm putstjocklek.
Användningsförhållanden:
Från 8 °C luft- och underlagstemperatur och upp
till 80 % relativ luftfuktighet.
Används endast vid torrt väder. Bör inte användas
i starkt solsken eller på solvärmda underlag.
Ytorna ska skyddas mot regn efter applicering.
Iakttag försiktighet vid nattfrost.

5. LEVERANSFORM
5 resp. 25 kg spann.

6. FÖRVARING
Förvaras i originalemballage, torrt, frostfritt och
beskyddas mot fukt. Hållbarhet 12 månader.

7. BORTSKAFFELSE
EU-avfalls ID nr 08 01 12.
Endast helt tömda förpackningar lämnas till
återvinning.
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Den totala tjockleken för inbäddad väv får inte
överskrida 4 mm. Djupare ställen ska förspacklas.
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8. SÄKERHETSUPPLYSNINGAR
Det mineraliska bindemedlet verkar alkaliskt. Ytor som inte
ska behandlas ska skyddas väl genom övertäckning. Stänk
på bredvidliggande ytor ska lösas upp med mycket vatten
och avlägsnas omedelbart. Skydda ögonen och huden mot
stänk.
Förvaras oåtkomligt för barn.
Bemärk vänligast säkerhetsdatablad
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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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