KARTA TECHNICZNA

KEIM ROMANIT ®-SUMPFKALK
1. OPIS PRODUKTU

5. SKŁADOWANIE

Czyste, wysokowartościowe wapno gaszone; ciasto wapienne bez dodatków organicznych i pigmentów, dołowane minimum 3 lata.

KEIM Romanit-Sumpfkalk można składować bez ograniczeń w zamkniętych pojemnikach. Chronić przed
mrozem i wysokimi temperaturami. Przechowywać zawsze pod warstwą wody.

2. ZASTOSOWANIE
KEIM Romanit-Supmfkalk jest bazą dla wszystkich produktów systemu KEIM Romanit. Stosowany w czystej
postaci lub zmieszany z komponentami KEIM Romanit
jest przeznaczony do nakładania na powierzchnie zewnętrzne i wewnętrzne. Wybór i proporcje mieszaniny
komponentów KEIM Romanit wymaga doświadczenia
pracy w technice wapiennej. Określenie procesu technologicznego uzależnione jest od właściwości danego
obiektu.
KEIM Romanit-Sumpfkalk jest odpowiedni szczególnie
do zastosowania w pracach konserwatorskich. Jest ważnym składnikiem materiałów do konserwacji zabytków.

3. WŁAŚCIWOŚCI PRODUKTU
–
–
–
–
–
–
–

Drobnoziarnisty
Uzyskiwany z wapna pozbawionego siarki
Wspaniała optyka
Brak pigmentów
Alkaliczny – odporny na pleśń
Paroprzepuszczalny
Bez dodatków organicznych

Dane techniczne:
–
–
–

Skład:
Czas dołowania:
Odczyn pH:

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

7. ZALECENIA BHP
Giscode: BSW60
Powierzchnie, które nie są przeznaczone do malowania
(np. szkło, ceramika, drewno itd.) odpowiednio chronić.
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 charakterystyki dostępnej na stronie www.keim.com.
Wymienione wartości i właściwości produktu są wynikiem intensywnych prac badawczych i praktycznych doświadczeń. Nasze zalecenia dotyczące stosowania,
przekazane ustnie bądź na piśmie mają stanowić dla Państwa pomoc przy wyborze naszych produktów i nie stanowią żadnych umownych warunków prawnych.
W szczególności nabywcy i użytkownicy są zobowiązani do przekonania się o przydatności 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 unieważnia poprzednie.

wodorotlenek wapnia i woda
dłużej niż 3 lata
12,4

Kolor:

Mineralna biel.

4. OPAKOWANIA
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Pojemniki o zawartości 5 kg i 20 kg.
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