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1. OPIS PRODUKTU

KEIM Grundierweiss jest farbą podkładową na bazie sili-
katowej, do wnętrz.  

2. ZASTOSOWANIE

KEIM Grundierweiss jako farba podkładowa stosowana 
jest w połączeniu z KEIM Biosil i KEIM Ecosil-ME. KEIM 
Grundierweiss służy do wyrównywania różnic w chłon-
ności podłoży. W przypadku stosowania KEIM Ecosil-ME 
na starych powłokach organicznych, należy nałożyć 
KEIM Grundierweiss jako pierwszą warstwę podkłado-
wą.
W przypadku zastosowania KEIM Biosil, względnie 
KEIM Ecosil-ME, na płytach kartonowo-gipsowych  
i podłożach ze szpachlowaniami gipsowymi konieczne 
jest zastosowanie nierozcieńczonego KEIM Grundierwe-
iss jako warstwy podkładowej.
Na czyste tynki gipsowe (P IV a, b i P V a) nie należy 
nakładać produktu KEIM Grundierweiss. Powierzchnie 
z wykwitami solnymi, lakierowane czy drewniane nie są 
odpowiednie do nakładania w/w produktu.

3. WŁAŚCIWOŚCI PRODUKTU

 – Ujednolica podłoże
 – Wyrównuje chłonność podłoża
 – Ekologiczny 

Dane techniczne: 
 – Ciężar właściwy:   ok. 1,4-1,6 g/cm3

 – Współczynnik oporu dyfuzyjnego: 
 Dyfuzyjnie równoważna grubość  
 warstwy powietrza:  Sd < 0,03 m 

Kolor:
Biały.

4. STOSOWANIE 

Przygotowanie podłoża:
Podłoże musi być wytrzymałe, suche, czyste, oczyszczo-
ne z kurzu i zatłuszczeń. Temperatura podłoża i powie-
trza w czasie nakładania i schnięcia > + 5°C.
W przypadku podłoży silnie chłonnych czy piaszczących 
się zaleca się gruntowanie KEIM Soliprim.

Nanoszenie:
Zaleca się nanoszenie nierozcieńczoną farbę KEIM 
Grundierweiss za pomocą wałka lub pędzla.
W przypadku powierzchni z płyt kartonowogipsowych  
i podłoży ze szpachlowaniami gipsowymi konieczne jest 
nakładanie nierozcieńczonego produktu.

Czas schnięcia:
Czas schnięcia do momentu nałożenia następnej
warstwy farby to minimum 6 godzin.

Zużycie:
W przypadku pojedynczej warstwy na gładkim podłożu
ok. 0,2 L/m2 KEIM Grundierweiss.
Podane zużycie jest wartością szacunkową.
Dokładne wartości należy ustalić wyłącznie na danym 
obiekcie poprzez nałożenie warstw próbnych.

Czyszczenie narzędzi:
Natychmiast po użyciu narzędzia czyścić wodą.

5. OPAKOWANIA

Pojemniki o zawartości 5 L i 15 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: BSW10

Powierzchnie nieprzeznaczone do malowania (np. 
szkło, kamień naturalny, ceramikę, drewno itp.) od-
powiednio chronić. Rozpryski z powierzchni w otocze-
niu pracy bądź transportu należy natychmiast spłukać 
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wodą i usunąć. Chronić skórę i oczy przed rozpryskami.  
W czasie pracy nie spożywać posiłków i nie pić napojów. 
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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