TEKNISKT DATABLAD

KEIM TURADO
1. PRODUKTBESKRIVNING
KEIM Turado är en universellt användbar, naturvit
fiberarmerad vidhäftningsputs för renovering inomoch utomhus. KEIM Turado motsvarar putsbruk CS
II enligt DIN EN 998-1.

1. ANVÄNDNINGSOMRÅDE
KEIM Turado är universellt användbar på
mineraliska underlag och gammal puts i
putsbruksgrupperna CS II, CS III och CS IV,
konsthartsbundna påföringar och puts både inomoch utomhus.
KEIM Turado lämpar sig till putsning och utjämning
av bärkraftig gammal puts, dessutom lämpar sig
KEIM Turado som putslösning vid uppsättning av
armeringsnät (t.ex. med KEIM glasfiberväv) och
som vidhäftningsputs på släta betongytor.
KEIM Turado är särskilt lämplig för putsning och
filtning.
Lämpar sig inte för elastoplastiska och oljehaltiga
underlag.

3. PRODUKTEGENSKAPER
Naturvit
Optimerad till filtning
Mycket god hållbarhet
Spänningsfri härdning
Fiberarmerad

Tryckhållfasthet:
Kornstorlek:
Färg:
Vattenupptagning:

Putstjocklek:
Påföres i ett eller flera lager, per lager minst 3
mm, i allt upp till max. 12 mm tjocklek.
Armering:
För heltäckande eller reparationer appliceras KEIM
Turado med ensartad putstjocklek på underlaget
och slätas sedan ut. Vid spackling på armeringsnät
ska armeringsväven sättas upp i våder. När
armeringsnätet är uppsatt i underlagsputs
appliceras KEIM Turado fullt täckande vått-i-vått.
Slutputs:
Vid användning som slutputs kan det filtas med en
svampbräda.
Förbruk:
2
Ca 1,35 kg/m per mm putstjocklek.

Materialspecifikationer enligt EN 998-1

-

Bearbetning:
Blanda KEIM Turado (25 kg) med 6,1 till 6,6 l rent
vatten med hjälp av en betongvisp till en styv,
plastisk och klumpfri konsistens och låt den stå en
kort stund. Bearbetningstiden uppgår beroende på
väderlek till ca 90 minuter. Blanda aldrig upp redan
stelnat material med vatten. Bearbetningen kan
göras för hand, med blandarpump eller med
putsmaskin.

CS II (~4 N/mm²)
ca 1mm
Naturvit
W 1 (Enligt EN 998-1)

4. INSTRUKTIONER
Underlag:
Kontrollera att underlaget är bärkraftigt. Avlägsna
lösa delar från äldre beläggningar för hand eller
med högtryckstvätt. Avlägsna ämnen som

Användningsförhållanden:
Skydda den nypåstrukna KEIM Turado mot för
snabb torkning och störtregn. Spackla inte vid
direkt solljus eller vid stark vind. Under
bearbetnings- och torkningsfasen får underlagsoch omgivningstemperaturen inte sjunka under 5
°C. Blanda inte med andra produkter. Före
applicering av överputsen är torktiden 1 dag per
millimeter bruk. Vänta i 10 dagar före målning.
Verktygen ska rengöras med vatten.

5. LEVERANSFORM
Säck 25 kg. (pall: 42 x 25kg)
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-

försämrar vidhäftningsförmågan, t.ex. rester från
gjutolja på betongytan. Jämna sedan ut större
ojämnheter med KEIM Turado.
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6. FÖRVARING
Förvaras i originalemballage, torrt, frostfritt och beskyddas
mot fukt. Hållbarhet 12 månader.

7. BORTSKAFFELSE
EU-avfalls ID nr 170101.
Endast helt tömda förpackningar lämnas till återvinning.

8. SÄKERHETSUPPLYSNINGAR
Kalk och cement verkar alkaliskt i kontakt med vatten. Ytor
som inte ska behandlas, i synnerhet glas, keramik,
natursten och liknande, bör skyddas genom lämpliga
åtgärder. Skydda ögon och hud mot stänk. Intag inte mat
eller dricka, samt ingen rökning under arbetet.
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.

