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Záruka stálobarevnosti 
a čisté fasády po dobu 20-ti let 

 
u nátěrových systémů KEIM Purkristalat, KEIM Granital, KEIM Soldalit, KEIM Soldalit-Arte,  
KEIM Concretal-W, KEIM Twinstar, KEIM Novosil a KEIM Concretal-Black pro držitele 
záručního certifikátu při zachování všech záručních podmínek a omezení specifikovaných 
níže.  
 
 
Definice pojmů:  
Držitel záručního certifikátu – vlastník nemovité věci, na níž byl aplikován nátěrový systém, na nějž 
se tato záruka stálobarevnosti vztahuje. 
 
Zachování stálobarevnosti barevného nátěru - zachování téměř nezměněné původní barvy, tedy 
bez viditelné změny barevného odstínu.  
 
Barva – smyslový vjem, který vzniká vizuálním vnímáním vyzařování daného spektrálního složení. 
 
Odborná osoba - fyzická osoba či právnická osoba podnikající v oboru malířství, natěračství, lakýrnictví dle 
přílohy č. 1 zákona č. 455/1991 Sb., živnostenský zákon, ve znění pozdějších předpisů. 
 
Záruční certifikát – listina potvrzující poskytnutí této záruky, vystavená společností KEIMFARBEN 
s.r.o., IČ 607 53 439, se sídlem Vídeňská 101/119, Dolní Heršpice, 619 00 Brno, společnost 
zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně v oddílu C na čísle vložky 19476, vymezující 
stavbu, na níž byl nátěrový systém aplikován, dobu aplikace nátěrového systému, na nějž se záruka 
stálobarevnosti vztahuje, specifikaci nátěrového systému, uvedení odborné firmy, jež nátěr 
provedla, opatřená datem a místem vystavení, podpisem osoby oprávněné za společnost 
KEIMFARBEN s.r.o. jednat. 
 
 
Záruční podmínky a omezení: 
Záruka stálobarevnosti je poskytována držiteli záručního certifikátu, platí na území České republiky 
a na území Slovenské republiky při dodržení těchto záručních podmínek a s těmito omezeními: 



 
 Vídeňská 119, 619 00 Brno Tel: (+420) 511 181 222 www.keim.cz 
 Czech Republic Fax: (+420) 511 181 229 barvy@keim.cz 
  

 ČSOB, a. s. IČ: 60753439 KEIMFARBEN s.r.o. 
 372 611 013/0300 DIČ: CZ60753439 zapsaná v OR vedeném KS v Brně, 
   oddíl C, vložka 19476 
   Jednatelé: Robert Plaskura, Roland Perriot
 

1) Aplikace nátěrového systému, na který se záruka vztahuje, bude provedena odbornou 
osobou, jež bude pro aplikaci nátěrového systému, na který se záruka vztahuje, prokazatelně 
proškolena pracovníkem společnosti KEIMFARBEN s.r.o., a to v souladu s pokyny 
a informacemi uvedenými v technickém listu. Nátěr bude proveden minimálně ve dvou 
vrstvách resp. v jedné vrstvě u produktu KEIM Twinstar (s min. spotřebou 400 g/m2 ), kdy 
kvalita podkladu bude zkontrolována a odsouhlasena zástupcem společnosti KEIMFARBEN 
s.r.o. Kvalita provedené aplikace nátěrových systémů bude zkontrolována zástupcem 
společnosti KEIMFARBEN s.r.o., o čemž bude učiněn písemný zápis (samostatný písemný 
protokol či zápisem do stavebního deníku).  Tyto skutečnosti dokládá Záruční certifikát. 
 
 

2) Záruka se vztahuje i na znečištění mikrobiologickým napadením a platí při splnění všech 
níže uvedených podmínek: 
Na fasádě se provede minimálně v intervalu pěti (5) let odborná prohlídka za přítomnosti 
zástupce vlastníka Záručního certifikátu a pracovníka KEIMFARBEN. Při této odborné 
prohlídce, se určí nejzazší termín omytí a dezinfekce fasády produkty KEIMFARBEN.  
Nejzazší termín čištění fasády nesmí překročit dobu deseti (10) let od aplikace nátěru. 
Čištění fasády musí být provedeno za účasti pracovníka KEIMFARBEN a s produkty 
schválenými KEIMFARBEN. O čistění musí být proveden písemný zápis. Další termín 
inspekční prohlídky je nejpozději pět (5) let od data posled-ního očištění fasády. Výše 
popsaný cyklus se pak opakuje.  
 
Záruka se nevztahuje na změny barevnosti v důsledku znečištění, napadení mikrobiálním 
porostem, v případě kdy se fasáda neomyje vůbec, nedodrží se schválený interval čistění, 
použijí se neschválené cizí produkty či nebude splněna jakákoli jiná podmínka výše. Dále se 
záruka nevztahuje na fasádu, která byla poškozena cizím mechanickým zásahem (narušení 
nátěrového systému neodbornými pokusy o odstranění vady, kdy za neodborné pokusy 
o odstranění vady se považuje rovněž použití jiných nátěrových systému, než jsou aktuálně 
používané nátěrové systémy společnosti KEIMFARBEN s.r.o.), vyšší mocí (například požár, 
povodně, zemětřesení, válečný stav, vojenské akce), krupobitím a jinými povětrnostními 
vlivy. Záruka se dále nevztahuje na fasády, kde došlo z jakéhokoliv důvodu k porušení 
omítek nebo štuku (například vlhkostí, zasolením zdiva, výkvěty, mechanickým poškozením, 
otřesy a podobně).  
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3) Záruční certifikát bez podpisu zástupce poskytovatele záruky, společnosti KEIMFARBEN, 
s.r.o., je neplatný. Záruční certifikát musí být předložen v originále. 
 

4) Záruční doba v délce 20 (dvaceti) let běží ode dne ukončení aplikace nátěrového systému, 
na nějž se záruka vztahuje, na celou dotčenou plochu, kdy aplikace nátěrového systému 
musí být zahájena nejpozději do dvou měsíců ode dne jeho koupě. Záruka se vztahuje na 
objekty, které byly natřeny zárukou dotčenými nátěrovými systémy po 1. 1. 2018. Plnění ze 
záruky nezakládá nový běh záruční doby záruky stálobarevnosti 
 

5) Bude-li držitelem záručního certifikátu předložen záruční certifikát a splněny všechny záruční 
podmínky, zavazuje se společnost KEIMFARBEN s.r.o. na své náklady dodat nový nátěrový 
systém, který zajistí stálobarevnost až do skončení prvotní záruční doby. Společnost 
KEIMFARBEN s.r.o. nehradí náklady spojené s aplikací nátěrového systému poskytnutého 
na základě záruky na dotčené plochy, včetně nákladů na lešení a tak podobně.  
 

6) Nároky z této záruky budou uplatněny u společnosti KEIMFARBEN s.r.o., IČ 607 53 439, 
Vídeňská 119a, 619 00 Brno, barvy@keim.cz, 511 181 222. Zákonná práva z vadného 
plnění a zákonné záruky za jakost tímto nejsou dotčeny. 
 

7) Tato záruka není zárukou za jakost ve smyslu ust. § 2113 zák.č. 89/2012 Sb., občanský  
zákoník, v jeho platném a účinném znění, ani jakoukoliv jinou zákonnou zárukou.  

 
 
  
 v Brně 17. 6. 2022 


