
תוסף נטול פיגמנטים על בסיס פוטסיום סיליקט 
.KEIM Concretal-Lasur למוצרי

 KEIM לתוך KEIM Concretal-base יש להוסיף
Concretal-Lasur כתוסף נטול פגמנטים לצורכי 
גימור. בדרך זו ניתן להגיע לשקיפות הרצויה תוך 

שמירה על אחידות יישום ועובי השכבה.

גוונים: לבן טבעי, חלבי, שקוף.

על משטח העבודה להיות נקי מאבק ויבש. יש 
להסיר חלקים רופפים ולנקות לכלוך, כתמי שמן, 

וכל חומר אחר מהמשטח. 
במקרה של בטון חדש יש להסיר כל 

 KEIM שרידים של חומרים שומניים בעזרת
Betonschnellreiniger )חומר לניקוי בטון(. אין 

צורך בשכבת בסיס כאשר הבטון נקי וחדש. 
על  משטחים סופגים או משטחים החשופים 

לתנאי מזג אוויר קשים, יש ליישם קודם חומרים 
 KEIM או KEIM Silangrund דוחי מים כגון

Silan-100.  יש להמתין בין 4 ל 24 שעות ייבוש 
לפני יישום KEIM Concretal-base. משטחים 
מתפוררים או מצופים בחומרים מינראליים ניתן 

. KEIM Concretal-Fixativ  לייצב קודם בעזרת

קירות פנימיים: ניתן בדרך כלל להסתפק בשתי 
שכבות של  כיסוי על מנת להבטיח הגנה מפני 
תנאי האקלים. ניתן ליישם את המוצר בעזרת 
מברשת או רולר. עבור שכבת הבסיס ושכבת 

 KEIM הגימור יש לערבב את החומר עם
  . KEIM Concretal-Fixativ או Concretal-base
יחס הדילול הוא בהתאם לרמת השקיפות הרצויה 

בגימור. מומלץ ליצור דוגמה לפני היישום על 
מנת לקבוע את יחס הדילול הרצוי. יש לערבב את 

החומרים היטב לפני ותוך כדי השימוש. אין להוסיף 
מים  או כל חומר אחר.

KEIM Concretal- הערה: את מערכת החומרים
 base, KEIM Concretal-Lasur, KEIM

Concretal-Fixativ, ניתן לערבב בכל יחס שהוא 
על מנת ליצור עוביים שונים לשכבה וכן איכויות 

שקיפות שונות. 

4. יישום: 1. תאור המוצר: 

2. שימושים:  

KEIM Concretal®-Base  )תוסף נטול פגמנטים(

מפרט טכני  

גימור בעל פיגמנטציה נמוכה למשטחים פנימיים 
וחיצוניים, עשויים מבטון חשוף. השימוש במוצר 

שומר על החזות החשופה של הבטון תוך הסתרת 
הכתמים או תיקונים במשטח בגווני בטון שונים. 

ניתן להשיג את אפקט השקיפות ביישום של אחת 
 KEIM עד שלוש שכבות של המוצר מעורבב עם

Concretal-Lasur כנדרש. ניתן להגיע לגימור 
שקוף מט, מינראלי בעל פיגמנטציה נמוכה, תוך 
יישום קל ואחיד. החומר עמיד בפני חדירת מים 

ובפני פגעי מזג האוויר.

KEIM Concretal-base  הוא: 
• צורני

• עמיד במזג אוויר
• חסר צבע

נתונים טכניים:
approx. 1.15 g/cm3 • צפיפות החומר:  

• PH )מדד החומציות(:   11.3                       
• פיגמנטים:                     אין

sd(H2O) = < 0.01 m • מעבר אדי מים: 

גוון צבע:
לבן גולמי / שקוף, חלבי

3. תכונות המוצר:



 KEIM Concretal-Lasur שכבת גימור:  יש ליישם
ללא דילול בעזרת רולר, מברשת או בהתזה.

תנאי יישום: ניתן ליישם בטמפרטורה שבין 5 ל 30 
מעלות צלסיוס. יש ליישם על משטח יבש בלבד. 

ביישום חיצוני יש ליישם במזג אויר יבש בלבד. 
לאחר היישום יש להקפיד לא לחשוף את המשטח 

לשמש ישירה או גשם עד לייבוש מלא.

זמני ייבוש: לפחות 12 שעות בין שכבה לשכבה. 

תלוי בעובי השכבות ויחס הערבוב. בקירוב 80-150 
מ”ל ל 1 מ”ר.

הכמויות המצוינות הן כלליות ויש למדוד את כושר 
הכיסוי בשטח בהתחשב בגימור הרצוי, שיטת 

היישום ואופי המשטח.

החומר אינו מכיל עופרת. בזמן היישום מומלץ 
לחבוש משקפי מגן ולאוורר את המקום היטב. 

במקרה  של מגע בין החומר  לעיניים יש לשטוף 
היטב במים זורמים ולפנות לייעוץ רפואי.

יש לשמור האריזה סגורה היטב ולא לתלותה מהידית.
יש להרחיק מהישג ידם של ילדים.

אין לערבב עם חומרים שלא הומלצו ע”י הייצרן.
אין לראות בהמלצות הנ”ל תחליף לייעוץ בעת 

כתיבת מפרטי עבודה ספציפית.
כל הנתונים המובאים כאן, מבוססים על בדיקות, 

ידע וניסיון שהצטברו במעבדה ובשטח והם 
אמינים ביותר, אולם אין לפרש זאת כאחריות 

כללית, מפורשת או מרומזת.
אחריותנו היא על איכות המוצר בלבד, על 

המשתמש לבדוק ההתאמה לצרכיו.
אנו שומרים לעצמנו את הזכות לעדכן או לשנות 

את הנתונים ללא הודעה מוקדמת.

 כ 12 חודשים במיכל סגור במקום קריר.

5, 15 ליטר.

יש לנקות במים מיד לאחר השימוש.

5. כושר כיסוי: 

6. ניקוי כלים:

7. אריזה:

8. אחסנה:

9. בטיחות:
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