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TECHNICKÝ LIST 

KEIM ARAVEL® 
OCHRANA PROTI GRAFFITI 

 

1. POPIS PRODUKTU 

KEIM Aravel je dočastný transparentný systém na 

ochranu proti graffiti. 

2. OBLASŤ POUŽITIA 

KEIM Aravel slúži ako obetovaná vrstva na ochranu 

minerálnych povrchov ako prírodný a umelý kameň, 

stuhnutý betón, tehly, alebo eternitové dosky. KEIM 

Aravel je vhodný ako pre historické, ako aj moderné 

budovy a infraštruktúrne objekty. 

3. VLASTNOSTI PRODUKTU 

KEIM Aravel netvori izoláciu proti vode a olejom. Je 

plne reverzibilný. Aplikovaná ochranná vrstva je po 

zaschnutí opticky transparentná, matná až hodvábne 

matná, podľa okolnosti môže mierne zvýrazniť po-

dklad. KEIM Aravel vytvára separačnú vrstvu medzi 

chránenou stavebnou substanciou a nasprejovanými 

graffiti. Pri odstraňovaní vrstva Aravelu nabobtná 

a plochu je možné bez problémov očistiť. Po 

odstránení sa nanesie nová ochranná vrstva. 

- Ekologicky nezávadný 

- Minimálna trvanlivosť na zvislých plochách 

vystavených normálnym poveternostným 

vplyvom je 4 roky (trvanlivosť však závisí na 

konkrétnych poveternostných podmienkach 

- Plne revesibilný 

- Zachováva stavebné fyzikálne vlastnosti po-

dkladu 

- Biologicky odbúratelný 

Látkové zloženie: 

Ochranný systém KEIM Aravel tvorí špeciálna emulzia 
celulózy, disperzie, olejov a anorganického plniva. 

Technické dáta: 
 hodnota sd:               < 0,05 m 

 špecifická hmotnosť: cca 1 g/cm2 

 podiel pevných častíc: cca 17 % 
 hodnota pH:  7 
 hrúbka vrstvy:  20–30 μ  

(dvojitý náter) 

4. POKYNY PRE SPRACOVANIE 

Aravel nie je možné až do stuhnutia podkladu nanášať 

na alkalické plochy ( čerstvý betón). Pre také prípady 

je vhodné použiť materál Aravel Betón.  

Príprava podkladu: 

Podklad musí byť nosný, suchý, savý, čistý, bezprašný 

a nemastný.Silne nasiakavé podklady predvlhčite 

vodou. 

Upozornenie: 

KEIM Aravel bol navrhnutý pre prírodné minerálne 

povrchy, na tmavých, alebo natrených plocháchsa 

preto doporučuje naniesť vzorky. Najmä pri zvlášť 

náročnej architektúre je možné KEIM Aravel individu-

álne prispôsobiť podkladu. Konzultujte zo svojím tech-

nickým poradcom KEIM. 

Spracovanie: 

Pred spracovaním materiál v kanistry dobre pretrepte. 

Dvojnásobná aplikácia airless striekaním, valčekom, 

alebo štetkou. Pri silne poréznych podkladoch materiál 

naneste trikrát. Pre zachovanie transparentného 

vzhľadu nenašanajte KEIM Aravel príliš vydatne. 

KEIM Aravel je možné riediť vodou max. do 10 %. 

Odstránenie: 

Grafitti natrite prípravkom KEIM Aravel – Remover ( 

tekutý: pre tenšie nasprejované vrstvy), alebo KEIM 

Dispersionsentferner ( pastovitý: pre silnejšie vrstvy). Po 

dobe pôsobenia – podľa hrúbky vrstvy 5 – 20 minút – 

odstránte mechanicky a vodou. Likvidácia zmytého 

kalu podľa miestnych platných predpisov. Samotnú 
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ochrannú vrstvu je možné ľahko odstrániť prípravkom 

Aravel remover a primeraným tlakom vody. 

Podmienky pre spracovanie: 

Teplota vzduchu a podkladu v rozpätí + 5 °C až max. 
30 °C. 

Doba schnutia: 

Medzi jednotlivými nátermi je nutné dodržať minimálnu 

dobu schnutia 60 minút. 

Spotreba: 

Cca 0,25 l/m2 pri dvojitom nátere. 

Čistenie náradia: 

Náradie po použití očistite vodou. 

5. DODÁVANÁ FORMA 

Nádoby 5 l a 20 l 

6. SKLADOVANIE 

12 mesiacov v uzatvorenej nádobe a v chlade, avšak 

chránené pred mrazom. 

Chránte pred teplom a priamym slnkom. 

7. LIKVIDÁCIA 

Odpadový kľúč ES č.  08 01 17 

K recyklácii odovzdávajte iba celkom vyprázdnené 

vedrá. 

8. BEZPEČNOSTNÉ POKYNY 

Dodržujte platné predpisy. Kaly vzniknuté pri omývaní 

sa nesmú dostať do vodných tokov, ani do kanalizácie. 

Dodržujte pokyny v bezpečnostnom a technickom liste. 

9. INFORMÁCIE O VÝROBCOVI 

   

Systém Aravel na ochranu proti grafitti vyvinulo odbor-

né pracovisko mesta Curich s dodržaním požiadaviek 

na ekológiu stavieb, ochranu chýb a pamiatkovej 

starostlivosti. 

Výroba, odbyt a technické poradenstvo výhradne 

prostredníctvom KEIMFARBEN AG Schweiz. 

Uvedené hodnoty a vlastnosti sú výsledkomintenzívnej-

vývojarskej práce a praktických skúsenosti. Naše pí-

semné a ústne doporučenia  k aplikácii majú pomôcť 

při výbere našich produktov a nezakládajú žiaden 

zmluvný právny vztah. Hlavne nezbavujú kupujúceho 

ano spracovateľa povinnosti, aby sa sami, s obvyklou 

odbornou starostlivosťou presvedčili o vhodnosti naších 

produktov pre zamýšľaný účel použitia. Vyhradzujeme 

si zmeny slúžiace k zlepšeniu produktu, alebo k jeho 

aplikácii. Publikáciou tohoto vydania strácajú skoršie 

vydania platnost. 

 

 


