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TECHNICKÝ LIST 

KEIM AQUAROYAL®-MINERALPUTZ 
HYDROAKTÍVNA  VRCHNÁ OMIETKA PRE ZATEPĽOVACIE SYSTÉMY AQUA-

ROYAL 

1. POPIS PRODUKTU 

KEIM AquaROYAL – Mineral-putz je minerálna hydro-

aktívna šľachtená omietka, používaná ako vrchná 

omietka pre zatepľovacie systémy AquaROYAL MW 

a EPS. 

KEIM AquaROYAL – Mineralputz je suchá omietková 

zmes podľa DIN EN 998-1 / trieda pevnosti malty CS 

II/P Ic). 

2. OBLASŤ POUŽITIA 

KEIM AquaROYAL – Mineralputz slúži ako vrchná 

omietka pre zatepľovacie systémy KEIM AquaROYAL 

s minerálnou vatou a penovým expandovaným poly-

styrénom. 

3. VLASTNOSTI VÝROBKU 

- Hydroaktívne pôsobenie pre optimalizovanú 

prevenciu rias bez jedov 

- Optimalizovaná absorpcia, akumulácia 

a odovzdávanie vlhkosti v systéme KEIM Aqua 

– ROYAL 

- Bez prídavkov biocídov 

- Vysoká paropriepustnosť pre vodnú paru 

- Vynikajúca spracovateľnosť 

Charakteristiky materiálu: 

Nasiakavosť (kg/m2h0,5): w < 0, 5 
podle DIN EN ISO 15148 

- Difúzny odpor μ: cca 15 

 

Farebné odtiene: 

Prírodna biela a podľa KEIM Palette exclusiv, HBW ≥ 
30  

(Platí jen pro zatřenou a rýhovanou omítku. Hlazená 
omítka jen v přírodní bílé.) 

Do malty sa nesmú pridávať žiadne ďalšie prímesy. 

4. POKYNY PRE SPRACOVANIE 

Príprava podkladu: 

Na podklad z malty KEIM AquaROYAL - Armierungs-

mörtel je možné vrcnú omietku KEIM AquaROYAL – 

Mineralputz nanášať po príslušnej dobe zatuhnutia 

bez medzináteru. 

Zpracovanie: 

Obsah vreca (25 kg) zmiešajte podľa štruktúry omietky 

s cca 5,0-6,5 l čistej vody a dôkladne premiešajte. 

Rozmiešaná omietka má mať krémovú konzistenciu. 

KEIM AqoaROYAL – Mineralputz je možné spra-

covávať aj všetkými obvyklými omietacími strojmi. 

Zatierané a rýhované štrukturované omietky naťahujte 

nerezovým hladítkom, stiahnite na hrúbku zrna 

a zatrite. Hladenú omietku naťahujte v hrúbke vrstvy 

2.4 mm a zatočte. 

Aby ste zabránili ostrým prechodom, nestriedajte rôz-

ne druhy náradia, pracujte vždy „mokré do mokrého“ 

a natiahnuté plochy už ďalej nespracovávajte. Aby ste 

sa vyhly stopám po podlažiach lešenia, pracujte na 

celej ploche súčastne s posunom v podlažiach. 

Podmienky pre spracovanie: 

Teplota vzduchu a podkladu nesmie byť behom spra-

covania a schnutia nižšia ako +5 °C! Omietané 

plochychránte vhodnými opatreniami pred priamym 

slnkom, vetrom a dažďom. Priliehajúce časti objektu 

separujte od omietkového systému. 

Spotreba: 
- Zatieraná 2 mm:  cca 2,3 kg/m2 
- Zatieraná 3 mm: cca 3,1 kg/m2vrstvy  
- Rýhovaná 2 mm:  cca 2,6 kg/m2 
- Rýhovaná 3 mm: cca 3,1 kg/m2 
- Hladená:  cca 3,5 kg/m2 

( pri hrúbke 3 mm) 
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Vídeňská 119, 619 00 Brno / Tel.: (+420) 511 181 222 / Fax: (+420) 511 181 229 

www.keim.com / barvy@keim.cz 

Udávaná hodnota spotreby je orientačná, závislá na 
vlastnostiach podkladu a spôsobe spracovania. Presnú 
spotrebu môžete zistiť iba natiahnutím vzorových plôch 
na objekte. 

Následný náter: 

KEIM AquaROYAL – Mineralputz sa musí vždy dva-
krát pretrieť farbou KEIM AquaROYAL – Color. 

HBW náteru ≥ 30 pri hladenej omietke, ≥ 20 pri zatie-
ranej a rýhovanej omietke. Pred náterom dodržujte 
minimálnu dobu tuhnutia 5 dní. 

 

Čistenie náradia: 

Ihneď po použití vodou. 

5. DODÁVANÁ FORMA 

Vrecia 25 kg. 

Na vyžiadanie silo. 

6. SKLADOVANIE 

V originálnych obaloch je doba skladovateľnosti min. 

12 mesiacov v chlade, suchu a chránené pred 

mrazom. 

7. NAKLADANIE S ODPADOM 

Viď. Bezpečnostný list 

8. 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. 

9. 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 ruky opláchnuť vodou a mydlom a ošetriť 
regeneračným krémom. 

10. 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 pro-
duktu, alebo jeho aplikácie. Publikáciou tohto vyda-
nia strácajú skoršie vydania platnost. 
 


