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1. OPIS PRODUKTU

Krzemianowy środek gruntujący pod elewacyjne powło-
ki malarskie KEIM.

2. ZASTOSOWANIE

Gruntowanie mineralnych tynków narażonych na 
działanie czynników atmosferycznych, tynków silnie 
piaszczących się („pudrujących”), a także gruntowanie 
mocno kredujących starych powłok mineralnych na po-
wierzchniach zewnętrznych. Do gruntowania sztukaterii 
gipsowych na elewacjach stosować KEIM I&F-Grund.

3. WŁAŚCIWOŚCI PRODUKTU 

 – krzemianowy
 – nie zawiera rozpuszczalników
 – nie tworzy błony
 – wyrównuje chłonność
 – stabilizuje piaszczące się powierzchnie
 – wysoce paroprzepuszczalny
 – reaguje i wiąże chemicznie z podłożem
 – zawartość części organicznych <5 %
 – kolor mleczny
 – wartość pH: ok.11

4. STOSOWANIE 

KEIM Fassadengrund można nakładać szczotką, pędz-
lem lub aparatem natryskowym. Należy zwrócić szcze-
gólną uwagę na równomierne nakładanie produktu na 
podłoża silnie chłonne. Czas schnięcia pomiędzy grun-
towaniem a warstwą malarską min. 12 godz. Tempera-
tura podłoża i powietrza w czasie nakładania i schnię-
cia > + 5˚C.   

Zużycie:
W zależności od chłonności podłoża ok. 0,1 - 0,2 L/m2 
na warstwę.

Czyszczenie narzędzi:
Natychmiast po użyciu narzędzia oczyścić wodą.

5. OPAKOWANIA

Pojemniki 5 L i 20 L.

6. SKŁADOWANIE

Ok. 12 miesięcy, w chłodnych pomieszczeniach, w tem-
peraturach dodatnich.

7. USUWANIE ODPADÓW

Europejski Katalog Odpadów: 17 01 01

Tylko pojemniki całkowicie opróżnione nadają się do 
powtórnego przetwarzania (Recycling).

8. ZALECENIA BHP

Giscode: BSW10

KEIM Fassadengrund posiada odczyn alkaliczny.
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.

9. CERTYFIKATY

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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