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1. OPIS PRODUKTU

KEIM Uni-Kalei jest wyprawą szlamującą na bazie 
wapienno-cementowej, z dodatkiem niewielkiej ilości 
substancji organicznych i włókien zbrojeniowych. Pod 
względem wytrzymałości na ściskanie produkt odpo-
wiada kategorii zapraw CS III zgodnie z PN-EN 998-1 
oraz  P II zgodnie z DIN 18550.

2. ZASTOSOWANIE

KEIM Uni-Kalei  znajduje zastosowanie jako wyprawa 
szlamująca do: 
 – ścian murowanych (z materiałów ceramicznych,  

 betonowych i kamiennych)
 – nośnych tynków mineralnych oraz na bazie żywic  

 syntetycznych 
 – nośnych powłok malarskich 

Podłoża plastoelastyczne i zmydlające się nie są odpo-
wiednie do nakładania w/w produktu.
  

3. WŁAŚCIWOŚCI PRODUKTU 

 – Zapewnia oddychanie podłoża
 – Optymalny bilans wilgotnościowy 
 – Niski moduł sprężystości podłużnej (relatywnie   

 wysoka elastyczność)
 – Doskonała przyczepność
 – Prostota i łatwość aplikacji 

Dane techniczne wg. EN 459-1:
 – Uziarnienie:  0–0,6 mm
 – Ciężar nasypowy: 1,2 g/cm3

 – Apsorpcja wody: W 2
 – Wytrzymałość na ściskanie:  3,5–7,5 N/mm2

 – Odczyn pH:  ok. 12 
 – Współczynnik oporu  

 dyfuzyjnego pary wodnej µ :  ok. 8
 – Współczynnik  

 przewodzenia ciepła: 
 λ10,dry:  ≤ 0,83 W/(mK) 
  dla P=50% 
  ≤ 0,93 W/(mK) 
  dla P=90%
    (wartości tabelaryczne  
    zg. z EN 1745)

4. STOSOWANIE 

Przygotowanie podłoża:
Podłoże powinno być stabilne, nośne, czyste i odpylo-
ne. Na podlożach pokrytych powłokami malarskimi lub 
tynkarskimi o charakterze organicznym zalecane jest 
przeprowadzenie prób przyczepności. Podłoża silnie 
chłonne należy wstępnie zwilżyć wodą (tzw. stan mato-
wo-wilgotny). Świeżo wykonane powierzchnie murowa-
ne pokrywać można po upływie co najmniej 4 tygodni.

Nanoszenie:
Ilość wody zarobowej: ok. 320-375 ml/kg (6,4–7,5 L 
na worek 20 kg). Produkt KEIM Uni-Kalei należy wymie-
szać z wodą przy użyciu mieszadła wolnoobrotowego 
do uzyskania konsystencji umożliwiającej nakładanie 
pędzlem. Przygotowaną zaprawę nakładać w  dwóch 
warstwach, używając pędzla - ławkowca. Wiążącą wy-
prawę można obrabiać mokrym pędzlem.  W zależności 
od stopnia chropowatości powierzchni zaprawę można 
także nakładać pacą, a następnie modelować ław-
kowcem. W tym przypadku do przygotowania zaprawy 
należy użyć mniej wody. Przy pokrywaniu na większych 
powierzchniach można stosować także agregat tynkar-
ski, zaś po naniesieniu zaprawy obrabiać ją pędzlem 
- ławkowcem. Czas schnięcia poszczególnych warstw 
uzależniony jest od temperatury i wilgotności powietrza. 
W praktyce najlepiej jest nanosić kolejną wartwę na 
drugi dzień po nałożeniu pierwszej.

Zużycie:
ok. 1,2 kg/m2 na 1 mm grubości warstwy.

Warunki / temperatura nanoszenia: 
Temperatura powietrza i podłoża w czasie nakłada-
nia i schnięcia od +5 do + 30˚C. Nie nanosić przy 
bezpośrednim działaniu promieni słonecznych lub na 
nagrzanych przez słońce podłożach. Powierzchnie pod-
czas stosowania i po nałożeniu chronić przed wiatrem 
i deszczem.
Przy stosowaniu we wnętrzach, należy zachować ostroż-
ność podczas ogrzewania pomieszczeń, by uniknąć zbyt 
szybkiego przesychania wyprawy (mogącego skutkować 
powstawaniem pęknięć i/lub utratą wytrzymałości). 

Pielęgnacja:
W ciągu 1–2 dni po nałożeniu wyprawę należy regular-
nie zwilżać wodą poprzez delikatny natrysk.
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Nakładanie powłok malarskich:
Wyprawę KEIM Uni-Kalei, można pokrywać dowolnymi 
farbami KEIM po 10 dniach od wykonania.

Czyszczenie narzędzi:

Natychmiast po użyciu narzędzia oczyścić wodą.

5. OPAKOWANIA

Worki o zawartości 20 kg.

6. SKŁADOWANIE

Przechowywać w suchym, chłodnym pomieszczeniu,  
w temperaturach dodatnich, chronić przed wilgocią.  
W oryginalnych opakowaniach możliwość składowania 
12 miesięcy.

7. USUWANIE ODPADÓW

Europejski Katalog Odpadów: 17 01 01
Nie odprowadzać do kanalizacji.
Tylko pojemniki całkowicie opróżnione nadają się do 
powtórnego przetwarzania (Recycling).

8. ZALECENIA BHP

Giscode: ZP-1

Wapno i cement reagują alkalicznie w połączeniu  
z wodą. Powierzchnie, które nie są przeznaczone do 
obróbki (w szczególności szkło, ceramika i kamień na-
turalny) odpowiednio chronić. Rozpryski z powierzchni 
w otoczeniu pracy bądź transportu należy natychmiast 
spłukać wodą i usunąć. Chronić skórę i oczy przed roz-
pryskami. 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.


