
KEIM Grundierweiß (beyaz astar katı)
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Uygulama 
KEIM Grundierweiß (beyaz astar katı) rulo veya fırça 
kullanılarak tercihen seyreltilmemiş olarak uygulanır.
Katlar arasındaki kuruma süresi en az 6 saattir.

Tüketim
Düz bir uygulama yüzeyinde tek kat için yaklaşık 
0,2 lt/m2‘dir.  Belirtilen tüketim değeri kılavuz 
niteliğindedir. Net değerler yalnızca uygulama 
yapılacak yüzey üzerinde numune alanlarının 
boyanmasıyla belirlenebilir.

Aletlerin Temizlenmesi
Kullanımdan sonra hemen su ile temizleyiniz.
 

 5. Ambalaj

5 lt ve 15 lt’lik kutular

 6. Depolama 

Raf ömrü, kapalı kutularda serin, ısının donma sevi-
yesinin altına düşmediği ortamlarda yaklaşık 12 aydır.  
Her zaman için açılan kutuları sıkı bir şekilde kapatınız. 
Sıcaktan ve doğrudan güneş ışığından koruyunuz.

 7. Tehlikeli Madde Yönetmeliği  Sınıfı

Uygulanmaz.

 8. Nakliye Tehlike Sınıfı 

Uygulanmaz. 

 9. İmha

AB İmha Kod No. 08 01 12

Yalnızca kalıntı bulunmayan kovaları geri dönüşüme 
verin.

 1. Ürün Tanımı

KEIM Grundierweiß (beyaz astar katı), iç mekan 
kullanımı için silikat bazlı bir astar katıdır.    

 2. Uygulama Alanı

KEIM Grundierweiß (beyaz astar katı), KEIM Biosil 
beyaz ve KEIM Ecosil-ME ile uyumlu olarak bir astar 
olarak kullanılır. Mevcut organik katlara KEIM Ecosil-
ME uygulandığında KEIM Grundierweiß (beyaz astar 
katı)’nin ilk kat olarak kullanılması gerekir. Alçı paneller 
üzerine KEIM Biosil veya KEIM Ecosil-ME ile beyaz son 
katlar uygulandığında KEIM Grundierweiß (beyaz 
astar katı) avantajlı bir ilk kattır. Alçı panel, spot alçı 
dolgulu uygulama yüzeyleri üzerine KEIM Ecosil-
ME’nin renkli katları uygulandığında KEIM Grundierweiß 
(beyaz astar katı)’in seyreltilmemiş ilk katının 
uygulanması  gereklidir.  KEIM Grundierweiß (beyaz 
astar katı)’in saf alçı sıva  ve dış sıva yüzeylerde 
kullanılmaması gerekir (P IV a, b ve P V a). Ahşap ve  
tuz kusmasının olduğu yüzeyler için uygun değildir. 

 3. Ürün Özellikleri

•  Uygulama yüzeyini düzeltir.
•  Emiciliği eşit hale getirir
•  Düşük çevresel etki

Malzeme Özellikleri
•  Özgül ağırlık: Yaklaşık 1,45 gr/cm3

•  Difüzyon eşdeğer hava katmanı kalınlığı 
 sd< 0,03 m

Renk Tonu
Beyaz

 4. Uygulama Talimatları

Uygulama Alanı Hazırlığı
Uygulama alanının sert, kuru, temiz ve toz ile yağdan 
arınmış olması gerekmektedir. Uygulama ve kuruma 
sırasında uygulama yüzeyi ve hava sıcaklığı > 5°C. 
Yüksek emici veya zımparalanmiş yüzeylerin KEIM 
Soliprim ile ön işleme tabi tutulması gerekir.
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TM      KEIM Grundierweiß (beyaz astar katı)

 10. Güvenlik Bilgileri

Uygulama yapılmayan alanları (örneğin, cam, doğal 
taş, seramik vb.) uygun önlemlerle koruyun. Çevre veya 
trafik alanlarına sıçrayan boyaları bol su kullanarak 
silip temizleyin. Gözleri ve cildi boya sıçramalarından 
koruyunuz. Çalışma esnasında herhangi bir şey yemey-
iniz, içmeyiniz veya sigara içmeyiniz. Çocukların 
erişemeyeceği bir yerde saklayınız.

Ürün kodu: M-SK 01

  

Belirtilen değer ve özellikler, yoğun araştırma çalışmaları ve pratik deneyimlerin 
sonucudur. Kullanımla ilgili yapmış olduğumuz yazılı ve sözlü tavsiyeler, ürünleri-
mizin seçiminde yardımcı olmak içindir, sözleşmeye dayalı hukuksal ilişki 
doğurmaz. Özellikle, alıcı ve kullanıcıları, ürünlerimizi öngörülen kullanım 
amacına uygun şekilde kullanma ve uygulama sorumluluğundan muaf tutmaz. 
İnşaat tekniği genel kurallarına uyulmalıdır. Ürünlerimizin veya uygulamalarının 
iyileştirilmesi amaçlı değişiklikler yapma hakkımız saklıdır. Bu tebliğin yayınlanması 
ile birlikte önceki tebliğler geçersiz olur. 
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