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1. OPIS PRODUKTU

KEIM Athenit–fondo jest uniwersalną, podkładową far-
bą na bazie czystego wapna dołowanego min. 3 lata 
oraz klasycznie białej, greckiej mączki marmurowej, bez 
dodatku spoiw syntetycznych. Wzbogacenie produktu 
wysokiej jakości drobniutkimi piaskami wapiennymi na-
daje mu lekkie działanie szlamujące i egalizujące.

2. ZASTOSOWANIE

KEIM Athenit-fondo służy jako szlamująca warstwa
podkładowa.
 – do egalizacji różnorodnych chłonności i/lub 

 struktur podłoża
 – do wypełniania drobnych rys włosowatych
 – jako podłoże dla KEIM Athenit-fino

Farba KEIM Athenit-fondo może być stosowana we 
wnętrzach na tynki wapienne, wapienno-gipsowe, tynki 
wapienno-cementowe, tynki i szpachlówki zawierające 
gips, tynki renowacyjne, kamień naturalny, beton, stare 
mineralne powłoki malarskie i stare podłoża dyspersyj-
ne. Podłoża olejne nie nadają się pod produkty systemu 
KEIM Athenit.
Kombinacja starannie dopasowanych komponentów 
poszczególnych produktów systemu KEIM Athenit umoż-
liwia najróżniejsze warianty zastosowań.

3. WŁAŚCIWOŚCI PRODUKTU 

KEIM Athenit-fondo nie zawiera dodatku spoiw synte-
tycznych. Dzięki swojej formule KEIM Athenit-fondo jest 
gotowy i łatwy do użycia, a jego powłoki posiadają niski 
skurcz.

 – Nie zawiera spoiw syntetycznych
 – Nie zawiera rozpuszczalnika
 – Nie zawiera żywic roślinnych
 – Wyrównuje strukturę
 – Lekkie działanie szlamujące na rysy
 – Niski skurcz
 – Niepalny
 – Bardzo wysoka paroprzepuszczalność
 – Odporny na grzyby i pleśń
 – Przyjazny dla środowiska

Dane techniczne:
 – Ciężar właściwy:  ok. 1,6–1,7 g/cm3

 – Współczynnik  
 oporu dyfuzyjnego:  Sd < 0,02 m
 – Maksymalna wielkość ziaren:  0,3 mm

Skład:
Woda, wodorotlenek wapnia, węglany wapnia, piaski 
wapienne, naturalne węglowodany, celuloza.

Kolor:
Biały.

4. STOSOWANIE 

Przygotowanie podłoża:
Podłoże musi być wytrzymałe, suche, chłonne, czy-
ste, oczyszczone z kurzu i zatłuszczeń. Ubytki wypełnić 
uwzględniając rodzaj i strukturę podłoża.
W przypadku podłoży silnie chłonnych zaleca się wstęp-
ne stosowanie wody wapiennej. Przy podłożach piasku-
jących zaleca się wstępne stosowanie KEIM Fixativ, roz-
cieńczonego z wodą w stosunku 1:3. Warstwy martwicy 
wapiennej na świeżych tynkach usunąć za pomocą pły-
nu neutralizującego KEIM Ätzflüssigkeit.

Nanoszenie:
KEIM Athenit-fondo nanosi się z reguły bez rozcieńcza-
nia, pędzlem lub wałkiem. W razie potrzeby podłoże 
lekko zwilżyć. Zawsze przed użyciem dokładnie rozmie-
szać. Na kolejne powłoki stosować KEIM Athenit-lucente 
lub -forte.
Okres schnięcia przed podjęciem dalszych prac wynosi 
ok. 4 h.
W przypadku substancji przebijających zaleca się dłuż-
szy okres schnięcia (24- 48 h) dla osiągnięcia lepszego 
efektu. 

Warunki/temperatura nanoszenia:
Temperatura powietrza i podłoża powyżej +5°C.

Zużycie:
Na podłożu gładkim przy nakładaniu dwóch warstw 
KEIM Athenit-fondo ok. 0,40 kg/m2. Podana ilość jest 
wartością szacunkową, zależną od właściwości podłoża 
i sposobu nanoszenia. Dokładne wartości należy ustalić 
wyłącznie na danym obiekcie poprzez nałożenie warstw 
próbnych.
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Czyszczenie narzędzi:
Po zakończeniu każdego etapu prac narzędzia czyścić 
wodą.
 

5. OPAKOWANIA

Pojemniki o zawartości 24 kg. 

6. SKŁADOWANIE

W zamkniętych pojemnikach, w chłodnym pomieszcze-
niu, w temperaturach dodatnich ok. 12 miesięcy.

7. USUWANIE ODPADÓW

Europejski Katalog Odpadów: 10 13 99
Tylko pojemniki całkowicie opróżnione nadają się do 
powtórnego przetwarzania (Recycling).

8. ZALECENIA BHP

Giscode: BSW60

Powierzchnie nieprzeznaczone do malowania (np. szkło, 
ceramikę, drewno itp.) chronić. Rozpryski z powierzchni 
w otoczeniu pracy bądź transportu należy natychmiast 
spłukać wodą i usunąć. Chronić skórę i oczy przed roz-
pryskami. Przechowywać w miejscach niedostępnych dla 
dzieci.
Przestrzegać wskazówek zawartych w karcie charaktery-
styki dostępnej na stronie www.keim.com.

 
Wymienione wartości i właściwości produktu są wynikiem intensywnych prac ba-
dawczych i praktycznych doświadczeń. Nasze zalecenia dotyczące stosowania, 
przekazane ustnie bądź na piśmie mają stanowić dla Państwa pomoc przy wybo-
rze naszych produktów i nie stanowią żadnych umownych warunków prawnych.  
W szczególności nabywcy i użytkownicy są zobowiązani do przekonania się o przydatno-
ści naszych produktów do zamierzonych celów użycia z zawodową starannością. Należy 
przestrzegać ogólnych zasad techniki budowlanej. Firma zastrzega sobie zmiany służące 
polepszeniu produktu bądź jego stosowania. Publikacja niniejszej karty technicznej unie-
ważnia poprzednie.
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