
Stav po restaurování

Kompletní systém oprav přírodního kamene

KEIM

Stav před restaurováním

Ukázkou naší práce jsou restaurované sochy na historické kašně brněnského Parnasu. Sochy vytvořil na 
konci 17. století Tobiáš Kracker. Firma KEIMFARBEN dodala materiály pro náhradu mušlového vápence.

KEIMovy barvy od roku 1878



KEIMovy barvy od roku 1878

KEIM–Restauro–System
Postup opravy a ochranné povrstvení

1. 
Typická poškození nedosta tečně ochrá-
něného přírodního kamene.  

2. 
Čištění zašpiněných ploch. Ve vět ši ně 
případů vodou bez přísad.  

3.
Vysekání poškozených míst až na 
zdravý kámen. Minimálně však 2 cm 
hlu-boko.   

4. 
Drobivý přírodní kámen je nejlépe zpe-
vnit pomocí KEIM–Silex, hluboko pro-
nikajícím zpev ňo vačem na křemičita-
nové bázi.



5. 
Profilované, překrývající se díly se ar-
mují pomocí šroubů, drátů a kulatiny 
z ocele V–4A.

6. 
Na zvlhčený podklad se nanese 
KEIM–Restauro–Grund rozmí cha ný 
s vodou.

7.
Minimálně po jednom dni čekání se 
nanese zednickou lžící na zatuhlý 
KEIM–Restauro–Grund vrstva min. 
2 mm KEIM–Restau ro–Top. Po vytvr-
zení se může KEIM–Restauro–Top 
opra co vat tak, aby se nelišil od okol-
ního kamene.

8.
Vyrovnání barevného rozdílu je možné 
pomocí KEIM–Restauro–Lasur, který je 
dodáván k okam žitému použití.

Bezbarvé hydrofobní úpravy pří rod-
ního kamene s dlouhou ochran nou 
dobou se docílí pomocí KEIM–Lote-
xan N.

 



KEIM–Restauro–Systém
Barvicí materiál:
KEIM–Restauro–Lasur
Tenkovrstvá barva na silikátové bázi k oka mži tému 
použití na problematické podklady z přírodního ka-
mene.

KEIM–Restauro–Fixativ
Základovací a ředicí prostředek k okamžitému použití 
na speciální bázi vodního skla pro KEIM–Restau-
ro–Lasur.

KEIM–Silangrund
Hydrofobní základovací prostředek na silikonové bázi 
pro dodatečnou ochranu stavebních ploch silně zatí-
žených vlhkostí.

Dodatečná úprava:

KEIM–Lotexan N
Bezbarvý, hydrofobní prostředek na silo xa nové bázi 
k ochraně před promáčením a atmo sférickým zne-
čištěním porézního přírodního kamene.

Čištění:
KEIM–Steinreiniger N
Neutrální univerzální čištič na všechny druhy kamene. 
Ekologický, biologicky odbouratelný.

KEIM–Algicid
Biocid, bez obsahu kyselin se širokým spektrem účinnosti 
pro odstranění mechu, řas, lišejníku, plísně a dalších 
mikroorganismů, případně k zamezení jejich růstu.

KEIMova nabídka
Více než stoleté zkušenosti v restau rování stavebních 
mate riá lů mají  v oblasti pří rodního kamene velký 
význam.

Nabízíme:

  odborné poradenství u objektu

 analýzu poškození a diagnózu naším zkušeným 

odborníkem na přírodní kámen

 konkrétní návrhy na opravu

 školení

 dodání barevného odstínu ná hrad ního materiálu 

kamene dle KEIM–Natur  steinpalette nebo vzorku 

kamene

 laboratorní zkoumání kamen ných vzorků.

Využijte této služby 
a zavolejte nám!
Jsme zde pro Vás.

Materiály pro náhradu 
přírodního kamene:
KEIM–Restauro–Grund
Minerální restaurátorská suchá hmota s hy drau  lic kými 
pojivy k zaplnění hlubokých poškozených míst.

KEIM–Restauro–Top
Minerální restaurátorská suchá hmota s hy drau lickými 
pojivy k vytvoření povrchové vrstvy opraveného místa 
ve stejné barvě a struktuře jako původní přírodní ká-
men.

KEIM–Restauro–Fuge
Minerální restaurátorská suchá hmota s hy dra u   lickými 
pojivy k opravám spár, zvláš tě ve zdech z přírodního 
kamene, ale též v okra sných zdech.

KEIM–Restauro–Gieß
Minerální restaurátorská suchá hmota s hy drau   lic kými 
pojivy k vytvoření kopie figur a staveb ních částí litých 
do otevřených či uzavřených forem.

Zpevnění:
KEIM–Silex OH
Hluboko pronikající zpevňovač na křemiči tanové bázi 
ke zpevnění drolícího se přírodního kamene a omítky. 
Bez hydrofobního účinku. Následná barevná úprava 
je možná.

KEIM–Silex H
Hluboko pronikající zpevňovač na křemiči tanové bázi 
se zabudovaným hydrofobním účinkem k bezbarvé- 
mu zpevnění přírodního kamene/omítkového pod-
kladu za současné vodoodpudivé úpravy. Následná 
barevná úprava je nemožná.

Vídeňská 119  
619 00 Brno
Česká republika 

tel.: 00420 5 4713 7172 
fax: 00420 5 4713 7192
e-mail: barvy@keim.cz

www.KEIM.cz
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