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TEKNISKT DATABLAD 

 

 
1. PRODUKTBESKRIVNING  

 

KEIM Universalputs–Fin är en renoverings- och 

tunnskiktsputs på kalkcementbas med div tillsatser 

och fiberarmering. I kombination med KEIM 

silikatfärger bildar de ett samspelt puts- och 

målningssystem. 

1. ANVÄNDNINGSOMRÅDE 

Som täckputs för renovering och förbättring: 

- av fast gammal puts (även syntetisk puts) 
- av fasta tidigare målade ytor (även syntet-målade) 
- inom- och utomhus 
- av sprickor 

Lämpar sig inte för plastoelastiska och förtvålbara 

underlag. 

KEIM Universalputs-Fin har utmärkt maskinbear-

betningsförmåga och stabilitet. 

KEIM Universalputs-Fin kan struktureras eller filtas. 

3. PRODUKTEGENSKAPER 

 Kornstorlek:                0-0,6mm 
 Pulverdensitet:               1,2g/cm
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Materialspecifikationer enligt EN 998-1 

- Tryckhållfasthet, efter 28 dagar: CS III 
                   (3,5-7,5 N/mm²) 

- Ånggenomsläpplighet, µ:  ca 8 

- Vattenupptagning:  W 2 

 
4. INSTRUKTIONER 

Underlaget: 

Kraftigt sugande underlag skall vattnas. 

Vattenförbrukning: 270-290 ml/ kg (motsvarar 5,40 

5,85 l/20 kg-säck ), blandas med visp eller 

putsmaskin. Appliceras med minst 4mm och max 

8mm skikttjocklek.  

Vid uppsättning av väv:  

KEIM Universalputs-Fin ca 3-4mm påföres väggen, 

väven trycks in (10cm överlapp mellan våderna) 

därefter påföres KEIM Universalputs-Fin, normalt  

 

 

 

ca 2mm, så att den totala tjockleken blir minst 

6mm.Väven skall ligga i det översta putslaget, och 

vara helt övertäkt. KEIM Universalputs-Fin kan 

struktureras eller filtas (vid filtning används först en 

grövre och sedan en finare svampbräda). 

Obs: Blanda materialet enligt rekommendationer-

na, annars föreligger risk för kraftig hållfasthets-

minskning. 

Redan härdat material får inte blandas upp på nytt. 

Användningsförhållanden: 

Luft- och underlagstemperaturen får inte 

underskrida 5°C under bearbetnings- och 

torkningsfasen. Får inte appliceras i direkt solsken 

eller på soluppvärmda underlag. 

Putsade ytor skall under och efter bearbetning 

skyddas mot direkt sol, vind och regn. 

Efterbehandling: 

Det färska putsskiktet skall skyddas mot för snabb 

uttorkning och eventuellt sprutas med vatten efter 

strukturering eller filtning och hållas fuktig under 

två dygn. Invändiga utrymmen skall värmas 

försiktigt, då de hydrauliska härdningsreaktionerna 

kan störas vid för snabb uppvärmning. 

Ytbeläggning: 

Samtliga KEIM målningssystem för inom- och 

utomhus bruk lämpar sig för applicering. Över 

målningsbar efter 10 dygn. Minsta skikttjocklek vid 

målning med KEIM Purkristalat: 5 mm. 

Om avslutning med extra tunnputslager, skall 

putsen på ett icke sugande underlag vara helt 

genomhärdat först.  

Nödvändiga förarbeten utomhus: 

Avlutning med KEIM Etsvätska, förtunnad 1:3 med 

vatten, därefter avsköljning med rent vatten. 

Förbruk: 

ca 1,2 kg/m
2
 per mm putstjocklek 

Rengöring av verktyg: 

Med vatten snarast efter användning. 
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5. LEVERANSFORM 

Säck 20 kg. (pall: 36 x 20kg) 

 

6. FÖRVARING 

 

Torrt, svalt, men frostfritt och skyddat mot fukt i 

originalförpackning ca 12 månader. 

 

7. BORTSKAFFELSE 

 

EU-avfalls ID nr 17 01 01. 

 

Endast helt tömda förpackningar lämnas till återvinning. 

 

8. SÄKERHETSUPPLYSNINGAR 

 
Kalk och cement verkar alkaliskt tillsammans med vatten. 
Ytor som inte skall behandlas, t ex glas, natursten, 
keramik, trä osv., skyddas på lämpligt sätt. Ögon och hud 
skyddas mot stänk. Förvara produkten oåtkomlig 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. 

 

 

   


