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TECHNICKÝ LIST 

KEIM ÄTZFLÜSSIGKEIT  
PRE ODSTRÁNENIE VÁPENNÝCH SINTROVÝCH VRSTIEV A ZÁKLADNÉ 

OČISTENIE STARÝCH OMIETOK 

 

1. POPIS PRODUKTU 

Čistiaci prostriedok pre prípravu povrchu omietky na 
báze kyseliny kremičitej. Pri použití reaguje za vzniku 
nezáväzných zlúčenín. 

2. OBLAST POUŽITIA 

Odstraňovanie vrstiev vápenného sintru na novej omi-
etke a čistenie starých omietok. Nie je možné použiť na 
omietky obsahujícúce sádru. 

3. VLASTNOSTI VÝROBKU 

KEIM Ätzflüssigkeit sa pri riadnom používání celkom 
neutralizuje. 

 vodný roztok 

 neobsahuje rozpúšťadlá 

Charakteristika materiálu 

 hodnota pH: cca 1 (kyslá) 

 hustota: 1,1 g/cm3 

Odtieň: 
Svetlorúžový, transparentný. 

 

4. POKYNY PRE SPRACOVANIE 

Riedenie: 
   KEIM Ätzflüssigkeit voda 

 vonkajšia omietka: 1 liter  3 litre 

 vnútorná omietka: 1 liter  5 litrov 

Spracovanie: 
Aby se urýchlilo vyschýnanie a karbonácia, omietka sa 
najskôr po zaschnutí jej povrchu sýto natrie príslušne 
nariedeným prípravkom KEIM Ätzflüssigkeit zdola 
smerom hore. Reakcia prebieha okamžite a pozná sa 
podľa ľahkej peny. Ošetrené plochy nakoniec omyjte 
vodou. Na novej omietke vnútorných stien môže omy-
tie odpadnúť.  

Čisté vápenné omietky, trieda malty PIa a PIb, ktoré 
tvrdnú iba pomaly príjmaním oxidu uhličitého, môžu 
sintrovat aj neskôr a vyžadujú opakovanú aplikáciu. 

KEIM Ätzflüssigkeit je možné používať aj ako čistiaci 
prostriedok na zašpinené staré omietky. 

Znečistená voda z čistenia sa musí likvidovat po doho-
de s príslušnými orgánmy 

Čakacia doba: 
Použitie KEIM Ätzflüssigkeit je možné po oschnutí 
povrchu omietky, najskôr však po jednom dni. 

Opakovanú aplikáciu, potrebnú u vápenných omietok 
(PIa, PIb), je možné vykonať najskôr po 4 týždňoch. 

Po novom oschnutí je možné naniesť farebný náter. 

Spotreba 
Na jednu aplikáciu na hladký podklad je potrebné 
v exteriéry asi 0,07 l/m2, v interiéry asi 0,05 l/m2 
KEIM Ätzflüssigkeit. 

Táto hodnota je orientačná. Presné hodnoty spotreby 
zistíte skúšobným náterom. 

Čistenie náradia 
Ihned po použití vodou. 

5. DODÁVANÁ FORMA 

Nádoby o obsahu 5 a 20 litrov. 

6. SKLADOVANIE 

V dobre uzavretých nádobách v chlade, chránené 
proti mrazu cca 12 mesiacov. Chrániť pred vlhkosťou 
a priamym slnečným žiarením. 

7. NAKLADANIE S ODPADOM 

Viď. Bezpečnostný list 
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8. BEZPEČNOSTNÉ POKYNY 

Zakryte plochy, ktoré sa nemajú natierať, zvlášť sklo, 
keramiku a prírodný kameň. Oči a pokožku chránte 
pred postriekaním. Skladujte mimo dosah detí. 

9. BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVIA PRI 
PRÁCI 

Pri práci je potrebné použiť vhodné osobné ochranné 
pracovné prostriedky (pracovný odev, rukavice). 
V prípade potreby ochranu očí (protichemické okulia-
re, alebo tvárový štít). Osobné ochranné prostriedky 
musia byť udržiavané v použiteľnom stave 
a poškodené je nutné ihneď vymeniť. Pri práci nekon-
zumovať potraviny, nepiť, nefajčiť. Pred pracovnou 
prestávkou a po práci umyť vodou s mydlom a ošetriť 
regeneračným krémom. 

Pri práci v interiéroch je potrebné zaistiť dostatočné 
vetranie, pri nevolnosti je potrebné ihned opustit miest-
nosť, prípadne vyhľadať lekársku pomoc. 

10. PRVÁ POMOC 

 pri zasiahnutí kože odstrániť postriekaný odev 
a kožu umyť vodou a mydlom 

 pri zasiahnutí očí vymývať vodou 10–15 minut 

 pri náhodnom požití ihned vypláchnuť ústa a vypiť 
asi 1/2 l vody 

Pri všetkých vážnejších prípadoch poškozenia zdravia 
a pri zasiahnutí očí alebo náhodnom požití vždy vy-
hľadať lekárske ošetrenie. 

Vyhradzujeme si zmeny slúžiace k zlepšeniu produktu 
alebo jeho aplikácie. Publikaciou tohto vydania strá-
cajú skoršie vydania platnosť. 

 


