
Helt enkelt
  – genialt!

Systemspartel

KefaFill – Systemspartel

Overfl adeforstørrelse

KefaFill fjerner vandet

Gør overfl ader smukke

KefaFill indeholder perlite og er let at arbejde med. KefaFill

bidrager til til fugtreguleringen i Kefa System overfl adebelæg-

ningerne. Lagtykkelsen kan opbygges af fl ere lag. Ved fuld-

spartling kan overfl aden efterfølgende struktureres.

KefaFill leveres klar til brug efter omrøring.

KefaFill er særligt tilpasset rækken af Kefa produkter. KefaFill er fremstillet efter samme principper, som de øvrige produkter 
på Kefa System paletten. Kan anvendes sammen med alle øvrige Kefa overfl adebelægninger. Velegnet til spartling af ujævn-
heder og fuldspartling.

Anvendelse: Kefa Fill kan påføres med spartel elle murske. 

Kan anvendes ude og inde på bæredygtig og ren grund inden 

påføring af Kefa slutdæklag.

Egenskaber: Enkel forarbejdning, fugtregulerende, termisk 

isolerende, let at slibe, leveres klar til brug.

KefaFill



Genial einfach – einfach genial!

KEFA System GmbH
Idstedt 6 · 24326 Dersau · Germany
Tel: +49 (0)4526 17 06 · www.kefasystem.com
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Produktoversigt
KefaAkustik
Få ro i rummet
Støjdæmpende kondensbeskyt-
telse. Reducerer uønsket støj 
og sikrer mod kondensproble-
mer på lofter, ventilationskana-
ler, ventilatorer og facade ele-
menter. Kan anvendes på zink 
og aluminiums legeringer, samt 
rustbeskyttede overfl ader.

KefaTherm Eksteriør
Den perfekte 
facadebeskyttelse.
Åndbar mikroporøs overfl ade- 
belægning.Langtidsbeskyttelse 
af udvendige facader med høj 
selvrensende effekt ved for- 
dampningen.Den særlige struk-
tur sikrer tørre overfl ader og re-
ducerer energitabet.

KefaRid
Fysisk skimmelprofylakse 
Vind kampen mod skimmel 
Anvendes indvendigt. Tørre 
overfl ader sikrer modskimmel- 
svampe. Forhindrer opfugtning 
i murværket og på overfl aden. 
Vækstgrundlaget for skimmel- 
svampe, vand er ikke tilstede. 
Enestående effekt på indekli- 
maet og energiforbruget.Speci- 
fi k varmeledningsevne 0,0850. 
Hæfter på alle mineralske over- 
fl ader og er støjdæmpende.

KefaTherm
Kondensbeskyttende
overfl adebelægning
Undgå kondensvand på udsatte
overfl ader og ved kuldebroer.
Den unikke mikroporøse struktur
kan optage og afgive store
mængder fugt. Resultatet er tør-
re og rene overfl ader. Bygning, 
inventar og gods beskyttes. Ved-
ligeholdsomkostninger reduce-
res betragteligt.

KefaDrænpuds system
Multifunktionspuds
En mikroporøs diffusionsåben, 
fugtregulerende puds til an-
vendelse på opfugtet murværk. 
Stopper mursalte og sikrer ef-
fektiv fordamning til slutdækla-
get, KefaRid eller KefaTherm 
Eksteriør. En enkel og varig løs-
ning. Isolerer effektivt, specifi k 
varmelednings evne 0,0992

Kommer snart.
Se regelmæssigt under nyhe-
der på www.kefa.dk Kefa Sys-
tem udvikler konstant nye og 
forbavsende enkle produkter.

KEFA International DK
Vestre Hedevej 15 - 4000 Roskilde
(+45) 46 36 26 16 - www.kefa.dk
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