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TEKNISK DATABLAD 

KEIM SPARTELMASSE 
 

 
1. PRODUKTBESKRIVELSE 

 
Brugsklar spartelmasse på silikatbasis til 
mineralske overflader indendørs og udendørs. 

 
2. ANVENDELSESOMRÅDE 

 
Til fuldspartling (udjævning) af puds og beton som 
underlag for silikatfarver eller silikatpuds. Til 
opsætning af armeringsnet. 

 
3. PRODUKTEGENSKABER 

 
Rent mineralske fyldstoffer, kalivandglas, 
enakrylatdispersion. 

– Lagtykkelse: 0 – 3 mm 

– Kornstørrelse 0 – 0,5 mm 
 

Materialespecifikationer: 

– Vægtfylde: ca. 1,7 - 1,8 
g/cm3 

– Dampdiffusionsmodstand: sd = 0,08 m 
ved 0,5 mm 
lagtykkelse 

– Vandoptagelsekoefficient: w = 0,7 
kg/m2·h0,5 

 
Farvenuance: 

Hvid 

 
4. FREMGANGSMÅDE 

 
Klargøring af underlag: 

Underlaget skal være rent, tørt og bæredygtigt; 
løstsiddende overflade (også fra tidligere lag) 
fjernes med stålbørste, spartel eller ved 
højtryksspuling. 

 

Anvendelse: 

Spartelmassen er brugsklar. Den påføres i et tyndt 
lag med bredspartel. Når der opsættes 
armeringsnet påføres først et lag spartelmasse (ca. 
2 mm); derefter presses nettet fast med en 
bredspartel eller en tør rulle, og overskydende 
spartelmasse jævnes ud med bredspartel; efter 
hærdning af det første lag spartelmasse påføres lag 
nr. 2 ligeledes med en bredspartel. 

 
Ved opsætning af armeringsnet bør den samlede 
lagtykkelse ikke være mere end 4 mm. Dybere 
huller bør forspartles. 

 
Tørretider: 

Tørretiden afhænger af lagtykkelsen og af vejrliget. 

 
Tynde lag, tørt vejr: 1 dag 

Tykkere lag, fugtigt vejr: flere dage 

 
Fortynding: 

Produktet anvendes sædvanligvis ufortyndet. Om 
nødvendigt kan det fortyndes med KEIM Special- 
Fixativ. Der må ikke iblandes andre 
tilsætningsstoffer. 

 
Efterbehandling: 

KEIM Spartelmasse kan efterbehandles med 
KEIM Purkristalat tilsat 50% KEIM Krystal Felsit 
som grundingslag og alle KEIMs øvrige 
silikatfarver. 

 
Forbrug: 

Pr. mm lagtykkelse ca. 1,5 kg/m2. Det nøjagtige 

forbrug fastlægges ved prøver på det konkrete 

underlag. 

 
Forarbejdning: 

Fra min. 8°C luft- og underlagstemperatur og op til 
maks. 80% rel. luftfugtighed. Der må kun arbejdes i 
tørvejr. Må ikke påføres i direkte sol eller på 
solopvarmede underlag. Efter påføringen skal 
behandlede overflader beskyttes mod regn. Vær 
opmærksom på nattefrost. 

 
Rengøring af værktøj: 

Rengøres med vand straks efter at arbejdet er 
afsluttet. 

 
5. LEVERINGSFORM 

 
Spande med 5 kg og 25 kg. 
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TEKNISKT DATABLAD – KEIM SPARTELMASSE 
 

 

 

6. OPBEVARING 

 
6 måneder, køligt, frostfrit, i lukket emballage. 

Skal beskyttes mod varme og direkte sollys. 

 
7. BORTSKAFFELSE 

 
EU-affaldsnøgle nr. 08 01 12. 

Kun emballage, som er tømt helt, afleveres til genbrug. 

 
8. SIKKERHEDSANVISNINGER 

 
Flader, der ikke skal behandles (f.eks. glas, natursten, 

keramik osv.), afdækkes omhyggeligt. Alle stænk på 

omkringliggende flader eller befærdede områder skal 

straks fjernes med rigelige mængder vand. Beskyt øjne 

og hud mod stænk. Indtag ikke mad eller drikkevarer 

under påføringen, og undlad at ryge. Opbevares 

utilgængeligt for børn. 

 

 
Bemærk sikkerhedsdatablad 

 
 

 
De oplyste værdier og egenskaber er et resultat af intensivt udviklingsarbejde og 

praktiske erfaringer. Vores mundtlige og skriftlige anbefalinger skal betragtes som 

en hjælp til at vælge blandt vores produkter og danner ikke grundlag for et 

kontraktforhold. Det fritager ikke køber og bruger fra deres forpligtelse til selv at 

sikre sig, at vores produkter egner sig til det ønskede anvendelsesformål med den 

for faget sædvanlige omhu. De generelle byggetekniske regler skal overholdes. 

Der tages forbehold for ændringer, som tjener til forbedring af produktet eller dets 

brugsegenskaber. Med udgivelsen af denne version bliver tidligere versioner 

ugyldige. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


