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1. OPIS PRODUKTU

KEIM Putzgrund jest silikatową farbą podkładową  
o chropowatej powierzchni i dobrych właściwościach 
wypełniających i kryjących.

2. ZASTOSOWANIE

KEIM Putzgrund służy jako warstwa podkładowa pod 
KEIM Brillantputz na stare i nowe tynki z grupy zapraw 
PII i PIII, a także na tynki gipsowe i płyty kartonowo-gip-
sowe we wnętrzach. KEIM Putzgrund redukuje chłon-
ność podłoża i wydłuża czas obróbki tynku wierzch-
niego. Chropowata, szorstka powierzchnia umożliwia 
optymalne nanoszenie KEIM Brillantputz także na pod-
łoża bardzo gładkie. Aby uniknąć przebijania KEIM Pu-
tzgrund musi być stosowany jako warstwa podkładowa 
pod KEIM Stucasol w odmianie „kornik”.  

3. WŁAŚCIWOŚCI PRODUKTU 

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

 – Dyfuzyjnie równoważna  
 grubość warstwy powietrza:  Sd = 0,02 m

4. STOSOWANIE 

Przygotowanie podłoża:
Podłoża powinny być równe, wytrzymałe i suche. Nowe 
tynki podkładowe pozostawić do związania na mini-
mum 14 dni!

Nanoszenie
KEIM Putzgrund rozcieńczyć w razie potrzeby wyłącznie 
preparatem KEIM Spezial-Fixativ (maksymalnie 10%).
Nanosić za pomocą szczotki lub wałka.

Warunki/temperatura nanoszenia:
Temperatura powietrza i podłoża nie powinna być niż-
sza niż +5°C.

Zużycie:
Ok. 0,3 kg/ m2.

Czyszczenie narzędzi:
Natychmiast po zakończeniu pracy oczyścić wodą.

5. OPAKOWANIA

Pojemniki o pojemności 5 kg i 25 kg.

6. SKŁADOWANIE

Ok. 12 miesięcy, w chłodnym pomieszczeniu, w temp.
dodatniej.

7. USUWANIE ODPADÓW

Europejski Katalog Odpadów: 08 01 12
Tylko w pełni opróżnione pojemniki nadają się do po-
wtórnego przetwarzania (Recycling).

8. ZALECENIA BHP

Giscode: BSW10

Powierzchnie, które nie są przeznaczone do malowania 
(np. szkło, ceramika, drewno itd.) odpowiednio chronić. 
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.

KEIM PUTZGRUND


