
Ångspärr
å

Produktinformation Rollbart, tjockflytande ångspärr som ingår i Kiilto R-System.  
KeraSteam används i kombination med KeraGreen Plus för 
vattenisolering av golv och vägg i våtrum när keramiska 
material eller sten används som ytskikt. Uppfyller BBV:s 
branschregler gällande vatten- och ångtäthet när du följer vår 

Namn på burken är KeraSteam.

 • 

• Klar för applicering
• Vattenbaserad
• Lättapplicerad 
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gällande monteringsanvisning.

Ångtät över 2 000 000 s/m i kombination med KeraGreen 
Plus.

EGENSKAPER

• Smidig konsistens

100gram per kvadratmeter och stryckning och 2 gånger. Totalt 
200gram per kvadratmeter.

VERKTYG Roller eller pensel

6kg

ÅTGÅNG

FÖRPACKNING

Huvudbindemedel PVDc
Förtunning vatten
Specifik vikt ca. 1,2kg/l
Eldfarlighet ej eldfarligt
Köldbeständighet aktas för frost
Lägsta bearbetnings temp plus 10 grader

VERKTYG Roller eller pensel.

TEKNISKA DATA

Lägsta bearbetnings temp plus 10 grader
Värmebeständighet mindre än 60 grader
som tätskikt

REKOMMENDERADE 
ARBETSFÖRHÅLLANDE

Torktider påverkas av temperaturen samt luftfuktigheten i 
underlaget och rummet. Torktider som uppges är baserade på 
vår rekommenderade temperaturer +18-20ºC och en 
luftfuktighet på 50% RF. Dock får den lägsta temperaturen 
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ARBETS- OCH 
MILJÖSÄKERHET
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vara +10ºC i underlaget och rummet. Var vaksam på att lägre 
temperaturer och högre luftfuktighet gör att torktiderna blir 
längre. Underlagets fuktighet får max vara 90% RF.

Undvik onödig hudkontakt med färsk produkt. Sörj för 
ventilation i arbetsutrymmet. Stäng förpackningen omedelbart 
efte  an ändning  Fö a as oåtkomligt fö  ba n  Skölj attnet efter användning. Förvaras oåtkomligt för barn. Sköljvattnet 
från verktygen kan hällas i avloppet. Färska produktrester 
intorkas, en torkad produkt är soptippsduglig. Till produkten 
finns ett separat säkerhetsdatablad och på produktetiketten 
finns anvisningar för hantering av produktrester.
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FÖRVARAS FROSTFRITT EJ BRANDFARLIGTOBSERVERA

Lagring i en obruten originalförpackning, ej under + 1°C, 
högst 1 år.
Verktyg och spill rengörs med vatten eller fuktig svamp, 
torkad KeraSteam är inte lösligt i vatten och kan endast 
avlägsnas mekaniskt. Våra anvisningar baserar sig på 
laboratorieprov och vår bästa kunskap. Vi kan dock inte 
k ll kl h h f d b ll

OBSERVERA

kontrollera sakligheten och utförandet av arbetet eller 
förhållandena på platsen, och kan därför inte heller ansvara för 
dem. Läs alltid vår gällande monteringsanvisning innan arbetet 
påbörjas. I osäkra fall står fabrikens tekniska service till Er 
tjänst.
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