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1. OPIS PRODUKTU

KEIM Blockweiss jest wodorozcieńczalną farbą podkła-
dową w kolorze białym, o bardzo dobrych właściwo-
ściach izolacyjnych.  

2. ZASTOSOWANIE

KEIM Blockweiss służy do gruntowania trudnych podłoży 
we wnętrzach, które wykazują skłonności do tworzenia 
plam/zacieków/przebijania. KEIM Blockweiss znajduje 
zastosowanie przede wszystkim w izolacji np. przed za-
ciekami wodnymi, pozostałościami z oleju, smoły, sa-
dzy, plamami po gazach spalinowych, flamastrach.
Podłoże przed nałożeniem farby powinno być wytrzy-
małe, suche i czyste.

3. WŁAŚCIWOŚCI PRODUKTU

 – Doskonałe właściwości izolacyjne
 – Nie zawiera zmiękczaczy (plastyfikatorów)
 – Farba wodorozcieńczalna
 – Doskonałe właściwości kryjące 

Dane techniczne:  
 – Ciężar właściwy:  ok. 1,3-1,4 g/cm3

 – Udział części stałych:  ok. 55%

Kolor:
Biały.

4. STOSOWANIE 

Przygotowanie podłoża:
KEIM Blockweiss służy do stosowania na powierzchniach 
z problematycznymi plamami i zaciekami. Nakładać na 
całej powierzchni dla zapewnienia jednolitej optyki.
Jedna warstwa podkładowa może być wystarczająca do 
uzyskania pożądanego efektu. W przypadku szczególnie 
silnych plam zaleca się nałożenie dwóch do trzech warstw. 
Pomiędzy nakładaniem kolejnych warstw stosować prze-
rwy min. 12 godzin. Przed nałożeniem wierzchniej farby 
do wnętrz firmy KEIM należy stosować przerwę 24 godziny.

Zużycie:
Aby uzyskać dostateczne działanie izolujące, zaleca się, 
w zależności od podłoża, nanieść ok. 150 ml/m2 na je-
den cykl roboczy.

Wskazówki:
Produkt przed użyciem dobrze rozmieszać. Nie należy 
stosować na farby klejowe. Nie mieszać z innymi farba-
mi czy barwnikami. Każde rozcieńczenie wodą osłabia 
działanie izolacyjne.

5. OPAKOWANIA

Pojemniki o zawartości 2,5 L, 12,5 L. 

6. SKŁADOWANIE

Przechowywać w zamkniętych pojemnikach, w chłod-
nym pomieszczeniu, w temperaturach dodatnich,  
ok. 12 miesięcy.
Chronić przed nagrzewaniem i bezpośrednim nasło-
necznieniem. 

7. USUWANIE ODPADÓW

Europejski Katalog Odpadów: 08 01 12
Tylko pojemniki całkowicie opróżnione nadają się do 
powtórnego przetwarzania (Recycling).

8. ZALECENIA BHP

Giscode: BSW20

Powierzchnie, które nie są przeznaczone do malowania 
(np. szkło, ceramika, drewno itd.) odpowiednio chro-
nić. Odpryski z powierzchni w otoczeniu pracy bądź 
transportu natychmiast rozcieńczyć dużą ilością wody  
i usunąć. 
Chronić skórę i oczy przed rozpryskami. 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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