
KEIM Reno

Renovace kontaktních zateplovacích systémů (ETICS)

kvalita bez kompromisu



Systém KEIM Reno pro minerální  
renovaci fasád

•	dlouhodobě	čistější	fasáda
•	mimořádná	životnost
•	nejvyšší	paropropustnost
•	ideální	vlhkostní	bilance	pro	prevenci	
řas	a	plísní

•	stálobarevnost,	odolnost	vůči	
UV-záření

•	matný	minerální	povrch
•	ekonomičnost	díky	dlouhé	životnosti
•	výborná	kryvost
•	nehořlavost	
•	šetrnost	ke	zdraví	a	životnímu	
prostředí

Soubor účinných 
vlastností materiálů 

KEIM

•	díky	fyzikálním	vlastnostem	jsou	
fasády	na	povrchu	sušší,	vytvořený	
kondenzát	je	na	povrchu	výrazně	
kratší	dobu	než	u	běžně	dostupných	
systémů

•	KEIM	Reno	neobsahuje	
rozpouštědla,	je	šetrnější	ke	zdraví	
a	životnímu	prostředí

•	pigmenty	jsou	stálobarevné

Ekonomické 
a trvanlivé 
řešení s KEIM 
Reno

Odolný vůči UV záření, stálo-
barevný

Odolný vůči povětrnostním 
vlivům

Odolný vůči škodlivým  
látkám v ovzduší

Nehořlavý

Hydrofobní

Vysoce paropropustný

První kontaktní zateplovací systémy byly 
vyvinuty už v 60. letech minulého století, 
u nás se objevují od 90. let. Od té doby se 
neustále rozšiřují a jejich obliba roste.
Co ale se zateplovacím systémem, který 
zestárl? Po letech, kdy byl vystaven nepříz-
nivému vlivu prostředí, nezbytně potřebuje 
modernizaci. 
Popraskané a zašpiněné omítky, omítky 
porostlé řasami, nehezké fasády se sta-
rým, ale nepoškozeným zateplovacím sys-
témem…
Řešení přináší novinka na našem trhu – 
renovační systém KEIM Reno. Tento systém 
pro barevnou renovaci zateplených fasád 
vychází z dlouholetých zkušeností a vědec-
ko-výzkumného zázemí společnosti KEIM 
v německém Diedorfu a již řadu let prokazu-
je výjimečné výsledky.
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Díky	 výjimečné	 trvanlivosti	 a	 odolnosti	
vůči	 vnějším	 škodlivým	 vlivům	 je	 cena	
z	 dlouhodobého	 hlediska	 velmi	 přízni-
vá.	Investor	například	není	nucen	k	čas-
tým	 opakovaným	 přenátěrům	 fasády.	
Snadná	a	rychlá	aplikace	navíc	přináší	
další	úsporu	času	a	finančních	prostřed-
ků,	 například	 za	 zkrácenou	 dobu	 pro-
nájmu	lešení.

Nabízíme	individuální	řešení	pro	každý	
případ	renovace	kontaktních	zateplova-
cích	systémů	–	včetně	poradenství.	Naši	
odborní	 poradci	 v	 regionech	 České	
republiky	a	na	Slovensku	jsou	připrave-
ni	zodpovědět	vaše	dotazy,	poskytnout	
vám	další	 informace,	konzultace	přímo	
na	 stavbě,	vzorky	materiálů.	Díky	zna-
losti	 místních	 podmínek	 vám	 připraví	
optimální	řešení	na	míru	vašich	potřeb.

Cena

Profesionální  
servis a přístup: 

nabízíme 
zkušenosti 

a individuální 
přístup k vaší 

zakázce 

Věděli jste, že… 
Pouze 5 % z celkových 
nákladů na opravu fasády 
jsou náklady na barvu?
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Kontaktujte	našeho	odborného	poradce		
ve	vašem	regionu!

Trvanlivé a dlouhodobě 
ekonomické

ŘEŠENÍ 
přináší minerální renovace 
systémem KEIM Reno 



Vaše zateplená fasáda má

PROBLÉM
Pár let od poslední opravy fasády? 

Fasáda je už znečistěná? 

Objevily se řasy a plísně? 

Barevný nátěr vybledl? 

Vznikly praskliny?



Přehled renovačních opatření

*není	dostupné	v	ČR	a	SK

Volba	renovačního	opatření	pro	konkrétní	fasádu	závisí	na	nedostatcích	a	poško-
zeních	objektu	a	přirozeně	i	na	nárocích	a	možnostech	investora.	Technicky	podmí-
něné	vady	v	každém	případě	vyžadují	důkladný	průzkum	příčin	poškození.	
Náš	poradce	vám	navrhne	řešení	na	míru	podle	konkrétních	podmínek	a	stavu	vaší	
fasády.	Takové	řešení	je	nejúčinnější	a	dlouhodobě	ekonomicky	výhodné.

závada

opatření

znečištění,
praskliny 
vzniklé  
smrštěním,
řasy, plísně

praskliny 
v omítce
řasy, plísně

trhliny 
v izolaci

energetická 
sanace

1.	řešení	nátěrem
KEIM Novosil	

X

2.	řešení	omítkou
tenkovrstvá/silnovrstvá
KEIM Klassik-Reno
KEIM Klassik-Plus-Reno

X

3.	řešení	omítkou	
silnovrstvá	
KEIM AquaROYAL-Reno

X

4.	nosič	omítky
systém	KEIM TEC	*

X

5.	zdvojení	izolantu	* X X
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Renovační nátěr KEIM NOVOSIL je 
vhodný pro všechny typy zateple-
ných objektů. Neobsahuje lehce 
těkavé látky (VOC), rozpouštědla 
ani změkčovače. Je skvěle odolný 
vůči agresivním vlivům chemických 
látek z ovzduší.
Na	minerálních	 i	 na	 syntetických	 omít-
kách	je	KEIM	Novosil	díky	svému	speci-
álnímu	složení	propustný	pro	vodní	páru	
a	 netvoří	 neprodyšný	 film,	 takže	 se	
výborně	hodí	pro	oba	podklady.	KEIM	
Novosil	 je	 hotová	 barva	 připravená	
k	natírání,	snadno	se	zpracovává.

Materiálem	 KEIM	Novosil-Grob,	 plně-
nou	nátěrovou	hmotou	na	bázi	silikátu,	
lze	 překrývat	 praskliny	 vzniklé	 smrště-
ním.	Pro	dobrý	výsledný	efekt	se	nanáší	
štětkou.	

 
1. Řešení nátěrem KEIM Novosil

Věděli jste, že… 
použitím fasádní barvy 

s nízkou paropropustností 
dále zhoršujete již tak 

špatnou difuzi?

závada řešení produkt
staré,	zašpiněné	zateplené	
fasády

čištění voda

2-násobný	nátěr KEIM	Novosil

navíc:	výskyt	řas	a	plísní desinfekce KEIM	Algicid-Plus

navíc:	praskliny	vzniklé	
smrštěním

překrývací	nátěr KEIM	Novosil-Grob

KEIM Novosil, rychlá 

a výhodná renovace.

5



Omítkovou	sanaci	starého	zateplovacího	
systému	 je	vhodné	použít	 tehdy,	 jestliže	
fasáda	vykazuje	následující	závady:
•	praskliny	v	omítce	–	svislé,	
vodorovné,	diagonální

•	olupování	omítky
•	mechanické	poškození	omítky
•	neuspokojivý	vzhled	struktury	omítky
•	řasy	a	plísně.

Všechny	tyto	závady	lze	trvale	sanovat	
pouze	nanesením	nové	armovací	a	omít-
kové	vrstvy.	Při	nanášení	nové	omítky	se	
doporučuje	 dodatečné	 přikotvení.	 Pro	
omítkovou	 sanaci	 jsou	 na	 výběr	 dvě	
varianty:	 KEIM	 Klassik-Reno	 a	 KEIM	
AquaROYAL-Reno.
Oba	systémy	vycházejí	z	produktů	pro	
odpovídající	systémy	kontaktního	zatep-
lení	 (ETICS),	pouze	bez	použití	 izolač-
ních	desek.	

Řešení omítkou  
2. KEIM Klassik-Reno /  
3. KEIM AquaROYAL-Reno

Stavební fyzika místo 
biocidů!
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KEIM	Klassik-Reno	je	tenkovrstvý,	KEIM	
Klassik-Plus-Reno	 silnovrstvý	 minerální	
renovační	systém.	KEIM	Klassik-Reno	se	
výborně	hodí	na	řešení	prasklin	v	omít-
ce	 a	 prasklin	 vycházejících	 ze	 staré	
armovací	vrstvy.	Pomocí	 systému	KEIM	
Klassik-Reno	 lze	 trvale	 odstranit	
i	 mechanická	 poškození	 a	 olupování	
omítky.
Závady	ve	struktuře	omítky,	 jako	napří-
klad	místa	po	ukotvení	lešení,	lze	pomo-
cí	 KEIM	 Klassik-Reno	 nejen	 snadno	
opravit,	ale	výběr	různých	struktur	omít-
ky	 nabízí	 možnost	 nově	 upravit	 celou	
fasádu.	S	novým	nátěrem	barvou	KEIM	
Soldalit	se	dům	doslova	rozzáří.

Tenkovrstvý 
konvenční systém

závada řešení produkt
Klassik-Reno Klassik-Plus-Reno AquaROYAL-Reno

staré,	zašpiněné	zateplené	
fasády

čištění voda
penetrace	dle	potřeby KEIM	Indulaqua
armování	síťovinou	ze	
systému

KEIM-Pulverkleber-90
+	sklotextilní	síťovina	4x4

KEIM	Armierungsmörtel	100
+	sklotextilní	síťovina	
Medium	6x6

KEIM	AquaROYAL	–
Armierungsmörtel
+	sklotextilní	síťovina	
Medium	6x6

vrchní	omítka KEIM	Brillantputz	/	
KEIM	Silikatputz

KEIM	Brillantputz	/	
KEIM	Silikatputz

KEIM	AquaROYAL	–	
Mineralputz	-	minerální	
omítka

2-násobný	nátěr KEIM	Soldalit KEIM	Soldalit KEIM	AquaROYAL	Color
navíc:	výskyt	řas	a	plísní desinfekce KEIM	Algicid-Plus
navíc:	olupování	omítky odstranění	nedržících	částí potom	jako	výše potom	jako	výše potom	jako	výše
navíc:	mechanické	
poškození	omítky

případné	vysprávky	
poškozených	míst

potom	jako	výše potom	jako	výše potom	jako	výše

Jestliže	je	navíc	fasáda	napadená	řasa-
mi	a	plísněmi,	ideálním	řešením	je	KEIM	
Aqua-ROYAL-Reno.	Při	renovaci	stávají-
cích	 zateplovacích	 systémů	 je	 zásadní	
zaměřit	 se	 na	 optimalizaci	 vlhkostního	
režimu	nátěrů	a	využít	stavebně	fyzikál-
ní	zákony	k	prevenci	růstu	mikroorgani-
smů.	 To	 lze	prostřednictvím	hydroaktiv-
ního,	minerálního,	silnovrstvého	systému	
KEIM	AquaROYAL-Reno,	který	neobsa-
huje	biocidy.

Silnovrstvý 
hydroaktivní 
systém

2. KEIM  
Klassik-Reno
—	řešení	tenko-	a	silnovrstvou	omítkou

3. KEIM  
Aqua-ROYAL-Reno
—	řešení	silnovrstvou,	hydroaktivní	omítkou

Věděli jste, že… 
Algicidní	přípravky	

v	běžných	barvách	jsou	
rozpustné	ve	vodě	a	že	se	
vyplavují	do	spodních	
vod?
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KEIM Reno – přehled toho 
nejdůležitějšího:

• minimální špinivost: čistá fasáda bez 
porostu řas a plísní 

• stálobarevný: konec vybledlých fasád

• odolává povětrnostním vlivům

• velmi trvanlivý: šetří vaše peníze za 
zbytečné přenátěry a čištění fasády

• vysoce paropropustný: nezadržuje 
v zateplovacím systému nadbytečnou 
vlhkost, zachovává účinnost zateplení, 
snižuje riziko růstu plísní a mechů

• krásné barvy: přirozený minerální vzhled 
nátěru

KEIMFARBEN, s.r.o. 3/
20
15

www.KEIM.cz
e-mail:	barvy@keim.cz

Vídeňská	119		
619	00	Brno
Česká	republika	

tel.:	+420	511	181	222
fax:	+420	511	181	229
mobil:	+420	602	784	941


