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Teknisk datablad
KEIM Let spartelmasse
Anvendelse:
1. Produktbeskrivelse

Spartelmassen er klar til brug. Massen
omrøres grundigt inden brug. Påføres med
stålbræt (ca. 2 mm).

KEIM Let spartelmasse er en brugsklar
spartelmasse på silikatbasis med lette tilslag.
Velegnet til brug på mineralske underlag,
både indendørs og udendørs.

Ved opsætning af væv påføres første
spartellag (ca. 2 mm), vævet trykkes ind
med
stålbræt
eller
tør
rulle,
og
overskydende spartelmasse glattes med
stålbræt. Efter hærdning af første
spartellag påføres det andet lag med
stålbræt.

2. Anvendelsesområde
KEIM
Let
spartelmasse
anvendes
til
heldækkende udspartling af ujævne underlag
med henblik på forberedelse til slutmaling (se
afsnittet "Videre behandling"). Kan anvendes i
forbindelse med opsætning af væv til
armering.

Den samlede lagtykkelse må ikke overstige
4 mm. Dybere huller forspartles.

Tørretid:

3. Produktegenskaber

Tørretiden afhænger af lagtykkelse og
vejrlig.

- kan anvendes overalt
- meget let at forarbejde
- velegnet til maskinel forarbejdning
- let at slibe
- fin, ensartet overflade
- vandafvisende
Materialespecifikationer:
Lagtykkelse:
Kornstørrelse:
Massefylde:
Dampdiffusionsmodstand sd:

Tynde lag, tørt vejr: 1 dag
Tykkere lag, fugtigt vejr: flere dage

Fortynding:

0-3 mm
0-0,5 mm
ca. 1,5 g/cm3

Spartelmassen anvendes ufortyndet. (Hvis
det er nødvendigt, kan der fortyndes med
KEIM
Special-Fixativ.
Tilsætning
af
fremmede stoffer er ikke tilladt.

ca. 0,05 m ved
2 mm lagtykkelse

Videre behandling

4. Fremgangsmåde

KEIM Let spartelmasse kan navnlig
overstryges med KEIM Granital, KEIM
Soldalit, KEIM Ecosil og KEIM Optil i henhold
til brugsanvisning. KEIM Let spartelmasse
egner sig ikke til overmaling med KEIM
Purkristalat.

Klargøring af underlag

Forbrug:

Underlaget skal være fast, rent, tørt og
bæredygtigt. Løstsiddende materiale (også
gammel maling) skal fjernes med stålbørste,
spartel eller højtryksspuler. Større reparationer
skal
udføres
med
en
dertil
egnet
reparationsmørtel.

Pr. mm lagtykkelse ca. 1,5 kg/m2. Det
nøjagtige forbrug fastlægges ved prøver
på det konkrete underlag.

Farvenuance:
Naturhvid og svarende til KEIM Palette
exclusiv.
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KEIM Let spartelmasse
Arbejdsbetingelser

9. Bortskaffelse

Luft- og underlagstemperatur minimum +8°C,
relativ luftfugtighed maks. 80%. Må kun
anvendes i tørt vejr. Må ikke påføres i direkte sol
eller på solopvarmede underlag. Beskyt
nyspartlede flader mod regn.

EU-affaldsnøgle nr. 08 01 12
Kun emballage, som er tømt helt, afleveres
til genbrug.

Rengøring af værktøjet:
Rengøres straks med rent vand, når arbejdet
afbrydes eller afsluttes.

5. Leveres i
Spande med 5 kg og 25 kg.

6. Opbevaring
I lukket emballage og ved kølig, men frostfri
opbevaring holdbar i ca. 6 måneder. Beskyttes
mod varme og direkte sol.

7. Mærkning
Ingen.

8. Transportmærkning
Ingen.

10. Sikkerhedsoplysninger
Flader, der ikke skal behandles (f.eks. glas,
natursten,
keramik
osv.),
afdækkes
omhyggeligt.
Alle
stænk
på
omkringliggende flader eller befærdede
områder skal straks fjernes med rigelige
mængder vand. Beskyt øjne og hud mod
stænk. Indtag ikke mad eller drikkevarer
under påføringen, og undlad at ryge.
Opbevares utilgængeligt for børn.
Sikkerhedskode
(1993)

for

malearbejde:

00-3

De oplyste værdier og egenskaber er resultatet af et intensivt udviklingsarbejde og
praktiske erfaringer. Vor anbefaling, mundtlig såvel som skriftlig, skal betragtes som en
hjælp m.h.t. valg af produkt og danner ikke basis for et kontraktmæssigt retsforhold.
Dette betyder, at køber og den udførende ikke er fritaget for – i det konkrete tilfælde
– selv at sætte sig ind i produktets egnethed i forbindelse med formålet for
anvendelsen. De almindelige byggeforskrifter skal overholdes. KEIM har ikke ansvaret
for beskrivelser til udbudsmateriale, der er udarbejdet på basis af databladet uden
konsultation med firmaet. Der tages forbehold for ændringer, som tjener til forbedring
af produktet eller dets anvendelse. Med udgivelsen af denne version bliver tidligere
versioner ugyldige.
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