TEKNINEN ESITE

KEIM Porosan-Dichtungsschlämme tuotteella

KEIM POROSAN-DICHTUNGSSCHLÄMME

KEIM
Porosan-Dichtungsschlämme
on
mineraalinen laasti, joka sisältää sementtiä,
hienojakoista runkoainetta ja sideaineita.
Tuotteen pääkäyttöalueena on maanpinnan
tasolla olevat sokkelirakenteet.

2. KÄYTTÖKOHTEET
KEIM Porosan-Dichtungsschlämme tuotetta
käytetään
maanvastaisten
sokkelipintojen
pinnoitukseen, kun halutaan suojata rakennetta
maakosteudelta, suoloilta taikka vajovesiltä.
Tuote soveltuu sekä ulko- että sisäpinnoille. KEIM
Porosan-Dichtungsschlämme
ylitasoitetaan
Keim Porosan järjestelmän tuotteilla.

3. TUOTTEEN OMINAISUUDET
— Asennetaan slammiharjalla taikka lastalla
— Vesihöyrylle avoin
— Vesitiivis
— Pakkasenkestävä
— Helppo asentaa
— Hyvä tartunta

4. KÄYTTÖOHJEET
Alustan esivalmistelut:
KEIM Porosan-Dichtungsschlämme asennetaan
maanvastaisissa rakenteissa KEIM PorosanTrass-Zementputz laastin päälle.
Alla olevan Porosan-Trass-Zementputz laastin
tulee olla pinnaltaan puhdas, karhea ja
halkeilematon. Alusta tulee olla perusteellisesti
esikostutettu, mattakostea kuitenkin ilman
vapaata vettä.

käsiteltävän alustan tulee olla tasainen ilman
teräviä kohoumia tai kulmia.
Asennus:
Hyvin kostutetulle alustalle KEIM Porosan
Dichtungsschlämme laasti asennetaan aina
vähintään kahtena kerroksena. Ensimmäinen
kerros asennetaan slammiharjalla. Erityistä
huomiota tulee kiinnittää alustan kulma- ja
nurkkakohtiin.
Seuraava
kerros
voidaan
asentaa slammiharjalla taikka lastalla.
KEIM Porosan-Dichtungsschlämmen asennus
slammiharjalla:
sekoita noin 6 l puhdasta vettä säkilliseen
laastia, kunnes seos on tasainen.
KEIM Porosan-Dichtungsschlämmen asennus
lastalla:
sekoita noin 4,75 l puhdasta vettä säkilliseen
laastia.
Sekoita soveltuvalla hitaasti pyörivällä vispilällä
tasaiseksi, anna seistä noin 3 minuuttia ja
sekoita sitten uudestaan. Kun tehdään
useamman
kerroksen
asennuksia
pitää
edellisen kerroksen olla riittävästi kovettunut ja
sitoutunut. Useamman kerroksen asennuksessa
alusta ei saa kuitenkaan kokonaan kuivua
vaan sen tulee olla edelleen mattakostea, kun
seuraavaa kerrosta asennetaan. Tuoreet
asennetut pinnat tulee pitää suojassa
pakkaselta, liialta lämmöltä ja sateelta. Kun
laasti on jo lähtenyt kovettumaan astiassa sitä
ei voi enää käyttää.

Laastin minimipaksuudet:
Maakosteus + vesi ei tule läpi rakenteesta
08.2016

1. TUOTEKUVAUS

►

TEKNINEN TUOTE-ESITE – KEIM POROSAN-DICHTUNGSSCHLÄMME

2.5 mm (≥ 2 mm kuivuneen tuotteen paksuus)
noin. 5 kg/m²

Tuoteselosteen tiedot ovat yleisluonteisia.
Lisätietoja tuotteesta antaa maahantuoja:

Vesi tulee läpi rakenteesta:
3.5 mm (≥ 3 mm kuivuneen tuotteen paksuus)
noin. 7 kg/m²

Insinööritoimisto Sulin Oy
Puhelin 09 3505 700
myyntipalvelut@sulinoy.fi
www.sulinoy.fi

Toimituspakkaus:
Pakkauskoko 25 kg.

5. TYÖVÄLINEIDEN PUHDISTUS
Heti käytön jälkeen vedellä.

6. TUOTTEEN SOVELTUVUUS

12. Vastuu
Koska olosuhteet eri ajankohtina ja eri paikoin
vaihtelevat, emmekä voi valvoa esimerkiksi
työsuoritusta, rajoittuu vastuumme korkeintaan
toimitetun tuotteen laatuun. Maahantuojan
vastuu rajoittuu enintään tuotteen ostoarvoon.

Tuotteen
soveltuvuus
kohteeseen
tulee
varmistaa kokeilemalla ennen varsinaisen työn
aloittamista.

7. TYÖSKENTELYOLOSUHTEET
Työskentelyn aikana käsiteltävän pinnan ja
ilman lämpötilan on oltava vähintään +5 °C.

8. VARASTOINTI JA SÄLYVYYS
Varastoituna
avaamattomissa
toimituspakkauksissa kuivassa, viileässä,
tasalämpöisessä
tilassa
(suojattuna
kosteudelta, sateelta ja pakkaselta) 9 kk.

9. TYÖTURVALLISUUS
Silmät ja iho on suojattava roiskeilta. Tuotteet on
pidettävä
poissa
lasten
ulottuvilta.
Käyttöturvallisuustiedotteen
lähetämme
pyynnöstä erikseen.

EU jäterekisteri: 170101 Betoni
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10. HÄVITTÄMINEN

KEIM SUOMI
Insinööritoimisto Sulin Oy
09 350 700
www.sulinoy.fi

08.2016

11. NEUVONTA

