TECHNISCH INFORMATIEBLAD

KEIM PUTZGRUND
1. PRODUCTOMSCHRIJVING

Reiniging van Gereedschap
Direct na gebruik met water reinigen.

KEIM Putzgrund is een grondeermiddel op silicaatbasis met
een ruw oppervlak en goed vullend- en dekkend vermogen.

5. VERPAKKING

2. TOEPASSINGSGEBIED

5 kg en 25 kg emmer.

KEIM Putzgrund is geschikt voor binnen- en buitengebruik.
KEIM Putzgrund dient als grondlaag voor KEIM Brillantputz
op zowel alle oude- en nieuwe pleisterlagen van mortelgroepen Pll en Plll, als gipspleisterlagen en gipsplaten in
binnenruimten. KEIM Putzgrund vermindert het zuigend
vermogen van de ondergrond en verhoogt de afbindtijd van
KEIM Brillantputz. Het ruwe, gecreëerde oppervlak maakt
een optimale verwerking van KEIM Brillantputz mogelijk, ook
op zeer gladde ondergronden. Bovendien moet KEIM Putzgrund als primer gebruikt worden bij KEIM Indusil- Rillenputzstruktur om het doorschijnen van de ondergrond te
voorkomen.

6. OPSLAG

3. PRODUCTEIGENSCHAPPEN

Gisbau productcode/ Giscode : M-GP 01

Technische Kenmerken
 Dichtheid
 Dampdiffusieweerstand

Niet te behandelen oppervlakken (zoals glas, natuursteen,
keramiek, hout etc.) door juiste voorzorgsmaatregelen beschermen. Ogen en huid tegen spetters beschermen.
Buiten het bereik van kinderen bewaren.

: ca. 1,42 g/ cm³
: s = 0,02 m
d

12 maanden houdbaar mits koel maar vorstvrij opgeslagen.

7. AFVAL
EG- Afvalstoffenbesluit Nr. 08 01 12.
Uitsluitend lege verpakking volgens voorschriften ter recycling aanbieden.

8. VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

4. VERWERKINGSINSTRUCTIES
NB : het EG-veiligheidsblad in acht nemen.
Ondergrond
De ondergrond moet schoon, draagkrachtig en droog zijn.
Nieuwe lagen minstens 14 dagen laten uitharden.
Verwerking
KEIM Putzgrund indien nodig alleen met KEIM SpecialFixativ verdunnen ( max. 10%). Gelijkmatig met borstel of
roller opbrengen.

In geval van twijfel over de ondergrond en/of de verwerking, raadpleeg onze
adviseur. De door ons gegeven adviezen en werkmethoden worden gegeven
in functie van de laatste ontwikkelingen van onze producten. Wij garanderen
de kwaliteit van onze producten, maar kunnen geen aansprakelijkheid aanvaarden in verband met de verwerking ervan. Wij leveren uitsluitend volgens
de algemene verkoopvoorwaarden (VVVF).

Verwerkingstemperatuur
De omgevings- en ondergrondtemperatuur dient > +5°C te
zijn.
Verbruik
Ca. 0,3 kg/m
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