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TECHNICKÝ LIST 

KEIM AQUAROYAL®-COLOR 
HYDROFILNÁ SOL – SILIKÁTOVÁ FARBA PRE KONTAKTNÉ ZATEPĽOVACIE 

SYSTÉMY AQUAROYAL 

1. TECHNICKÝ POPIS PRODUKTU 

 KEIM AquaROYAL – Color je sol-silikátová farba 
podľa DIN EN 1062-1 s hydrofilným povrchom 

a hydroaktívnymi vlastnosťami 
v skladbe systému AquaROYAL. 
KEIM AquaROYAL-Color spĺňa tiež 
požiadavky DIN 18363, odst. 2.4.1 
pre disperzné silikátové farby (org. 
podiel do 5 %). 

Oblasť použitia 

KEIM AquaROYAL-Color je súčasťou hydroaktívnych 

systémov AquaRoyal a používa sa ako dvojnásobný 

fasádny náter na minerálnu omietku KEIM AquaRO-

YAL – Mineralputz. 

2. VLASTNOSTI VÝROBKU 

- Pojivo: kombinácia kremičitého solu a vodného 

skla 

- Hydrofilný povrch a hydroaktívne pôsobenie pre 

optimálnu prevenciu rias v skladbe systému Aqua-

ROYAL 

- Bez pridania biocidov 

- Odolný voči UV a kyselinám, antistatický 

- Vysoká difúzna priepustnosť, mikroporézny 

- Alkalický, bez konzervačných látok 

- Svetlostále pigmenty 

- Minerálne matný 

- Nehorľavý ( trieda A2-s1,d0 podľa EN 13501-1, 

viď. atest) 

- Bez prídavkov zmäkčovadiel a rozpúšťadiel 

Charakterisky materiálov: 

- Organický podiel:  < 5 % 

- Špecifická Hmotnosť: cca 1,6 g/cm3 

- pH: cca 11 

- stálosť odtieňa: A1 ( kód podľa vestníka 8FS 

č. 26) podľa DIN EN 1062-1 

hustota difúzneho prúdu vodnej pary: V > 2000g/m2 
d 

difúzne ekvivalentná hrúbkavzduchovej vrstvy: sd ≤ 

0,01 m  
dle DIN EN ISO 783-2 
třída I (sd < 0,14 m) 

priepustnosť pre vodu (24 h): w > 1,0 kg/m2 h0,5 
dle DIN EN 1062-3 
třída I (> 0,5) 
 

- stupeň lesku pri 85°:  1 dle ISO 2813 matná 
(≤ 10) 

 
farebné odtiene: 

- biela a podľa KEIM Palette exclusiv 
- HBW ≥ 30 pro hladkú omietku 
- HBW ≥ 20 na zatieranú a rýhovanú omietku 

3. POKYNY PRE SPRACOVANIE 

Príprava podkladu: 
 
Podklad musí byť nosný, suchý, čistý, zbavený tukov a 

prachu. KEIM AquaROYAL – Mineralputz je možné 
spravidla natierať priamo, bez zvláštneho predchá-
dzajúceho ošetrenia. Je nutné odstrániť prípadné 
sintrové (vápenné) vrstvy. 

 
Zpracovanie: 
 
KEIM AquaROYAL – Color je možné nanášať štetkou, 

valčekom, alebo airless striekaním (tryska 0,79 mm). 
Medzi základným a vrchným náterom je nutné do-
držiať čakaciu dobu minimálne 12 hodín. 

 
Základný náter: 
 
KEIM AquaROYAL – Color aplikujte vždy neriedený. 
 
 
Vrchný náter: 
 
KEIM AquaROYAL – Color nanášejte vždy neriedený. 
 
Upozornenie: 
 
Riedenie farby môže viesť k nehomogennímu vzhľadu 

náteru. 
 
Podmienky spracovania: 
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Teplota vzduchu a podkladu > +5 °C. Nespracová-
vajte na priamom slnku, ani na podkladoch vyhria-
tých slnkom. Behom práce a aj po nej, chránte na-
tierané plochy před priamym slnkom, vetrom a daž-
ďom. 

 
Spotreba: 
 
Cca 0,51 kg/m2 KEIM AquaROYAL – Color (pre 

dvojnásobný náter, podľa štruktúry podkladu). 
Udaná hodnota spotreby je orientačná, závislá na 

vlastnostiach podkladu a spôsobe spracovania. 
Presnú spotřebu môžte zistiť jedine natretím vzoro-
vých plôch na objekte. 

 
Čistenie náradia: 
 
Ihneď po použití vodou. 

4. DODÁVANÁ FORMA 

Nádoby po 2,5 kg, 5 kg a 25 kg 

5. SKLADOVANIE 

12 mesiacov v chlade a chránené pred mrazom, 
v uzatvorených obaloch. 
 
Chránte před teplom a priamym slnečným žiarením. 

6. NAKLADANIE S ODPADOM 

Viď. Bezpečnostný list 

7. BEZPEČNOSTNÉ POKYNY 

Plochy, ktoré sa nemajú natierať ( napr. Sklo, kameň, 
keramika apod.), chránte vhodnými opatreniami. 
Zastriekané okolité plochy, alebo komunikácie, ih-
ned opláchnite dostatečným množstvím vody a očis-
tite.Oči a pokožku chránte před zastriekaním. 
Uchovávajte mimo dosahu detí. 

8. BEZPEČNOSŤ A OCHRANA ZDRAVIA PRI 
PRÁCI 

    Pri práci je potřebné použiť vhodné osobné ochran-
né pracovné prostriedky (pracovný odev, rukavice). 
V prípade potreby  použite ochranu očí (protiche-
mické okuliare, alebo tvárový štít). Osobné ochran-
né prostriedky musia byť udržiavané v použiteľnom 
stavea poškodené je nutné ihned vymeniť. Pri práci 
nejesť, nepiť a nefajčiť.  Pred pracovnou přestávkou 
a po prác rukyi opláchnuť vodou a mydlom a ošetriť 
regeneračným krémom. 

9. PRVÁ POMOC 

- Pri zasiahnutí kože odsrániť postriekaný odev 
a kožu umyť vodou a mydlom 

- Pri zasiahnutí očí vymývať vodou po dobu 10 
– 15 minút 

- Pri náhodnom požití ihned vypláchnuť ústa a 
vypiť asi ½ l vody 

 
Při všetkých vážnějších prípadoch poškodenia zdravia 

a zasiahnutí očí, alebo náhodnom požití, vždy vy-
hľadať lekárske ošetrenie. 

 

Vyhradzujeme si zmeny, slúžiace k zlepšeniu produktu, 
alebo jeho aplikácie. Publikáciou tohto vydania 
strácajú skoršie vydania platnost. 

 


