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1. OPIS PRODUKTU

KEIM Turado 0.3 jest uniwersalnym tynkiem cienkowar-
stwowym, na bazie cementowo-wapiennej, stosowanym 
do renowacji wnętrz i elewacji. Kolor bardzo jasny, pra-
wie biel. KEIM Turado 0.3 odpowiada kategorii zapraw 
GP CS III zg. z PN EN 998-1.

2. ZASTOSOWANIE

KEIM Turado 0.3 jest uniwersalnym tynkiem cienkowar-
stwowym, do stosowania we wnętrzach i na zewnątrz, 
na wytrzymałych podłożach mineralnych i starych tyn-
kach, odpowiadających kategorii zapraw CS II, CS III  
i CS IV oraz na powłokach malarskich i tynkach na ba-
zie żywicy syntetycznej.

KEIM Turado 0.3 nadaje się do pokrywania i wyrów-
nywania starych, nośnych tynków i/lub powłok malar-
skich warstwą o grubości do ok. 5 mm. Może służyć 
również jako zaprawa do osadzania siatki podtynkowej  
(np. KEIM Glasfaser-Gittermatte) oraz jako tynk sczep-
ny na gładkich powierzchniach betonowych. Nadaje się 
także do wykonywania elementów ciągnionych.
KEIM Turado 0.3 można filcować, dzięki czemu powsta-
je bardzo gładka powierzchnia. 
Podłoża plasto-elastyczne i/lub zmydlające się nie są 
odpowiednie do nakładania w/w tynku.
  

3. WŁAŚCIWOŚCI PRODUKTU 

 – Bardzo jasny kolor, naturalna biel
 – Idealny do filcowania
 – Piękna, gładka powierzchnia
 – Niski skurcz podczas wiązania

Dane techniczne:
 – Wytrzymałość na ściskanie:    CS III
 – Uziarnienie:                             ok. 0,3 mm
 – Kolor: naturalna biel
 – Podciąganie kapilarne wody:  W2 
 – Współczynnik oporu  

 dyfuzyjnego pary wodnej:  µ ≤ 15

4. STOSOWANIE 

Przygotowanie podłoża:
Sprawdzić właściwości nośne podłoża. Luźne fragmenty 

starych powłok usunąć mechanicznie lub strumieniem 
wody pod ciśnieniem. Pozostałości środka antyadhezyj-
nego należy usunąć z powierzchni betonowych. Duże 
nierówności i ubytki należy wstępnie uzupełnić wykorzy-
stując KEIM Turado o uziarnieniu ok. 1 mm.

Nanoszenie:
Przygotowanie materiału:
KEIM Turado 0.3 (25 kg) wymieszać mieszadłem z czy-
stą wodą w ilości od 7,0 do 7,2 litra do momentu uzy-
skania jednolitej, gęstoplastycznej konsystencji; mieszać 
mieszadłem ręcznie, betoniarką o pracy ciągłej lub tyn-
kownicą. Pozostawić na krótki czas w celu dojrzewania. 
Czas stosowania wynosi, w zależności od warunków 
atmosferycznych, ok. 40 minut. Stwardniałego mate-
riału nie należy w żadnym wypadku ponownie mieszać  
z wodą. 

Grubość warstwy:
Nakładać jedno- lub wielowarstwowo; warstwy o gru-
bości min. 3 mm i maks. 5 mm. 

Siatka podtynkowa:
KEIM Turado 0.3 należy nakładać na podłoże warstwą 
o równej grubości i zaciągać na gładko. Nałożyć siatkę 
pasmami. Po osadzeniu siatki należy nałożyć warstwę 
KEIM Turado 0.3 na całą powierzchnię metodą „mokre 
na mokre”.

Tynk wierzchni:
W przypadku zastosowania jako tynk wierzchni należy 
filcować pacą gąbkową.

Zużycie:
Zużycie: ok. 1,4 kg/m2 na 1 mm grubości tynku.

Warunki/temperatura nanoszenia:
Świeżo nałożony KEIM Turado 0.3 należy chronić przed 
zbyt szybkim schnięciem i deszczem. Nie nanosić przy 
bezpośrednim działaniu promieni słonecznych i pod-
czas silnych wiatrów. Temperatura powietrza i podłoża 
w czasie nakładania i schnięcia powyżej +5˚C. Nie 
należy mieszać z innymi produktami. Przed nałożeniem 
warstwy tynku wierzchniego należy zachować odstęp  
1 dzień na każdy mm grubości nałożonej warstwy tyn-
ku. Przed nakładaniem powłok malarskich zachować 
odstęp 10 dni. 

Czyszczenie narzędzi:
Natychmiast po użyciu narzędzia oczyścić wodą.
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5. OPAKOWANIA

Worki o zawartości 25 kg.

6. SKŁADOWANIE

12 miesięcy, w suchym pomieszczeniu. Chronić przed 
nagrzewaniem i bezpośrednim nasłonecznieniem.

7. USUWANIE ODPADÓW

Europejski Katalog Odpadów: 17 01 01
Tylko w pełni opróżnione pojemniki nadają się do po-
wtórnego przetwarzania (Recycling).

8. ZALECENIA BHP

Giscode: ZP 1

Wapno i cement reagują alkalicznie w połączeniu  
z wodą. Powierzchnie nieprzeznaczone do pokrywa-
nia, w szczególności szkło, ceramikę, kamień naturalny  
i inne odpowiednio chronić. Chronić skórę i oczy przed 
rozpryskami. W czasie pracy nie spożywać posiłków  
i nie pić napojów. 
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.


