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TECHNICKÝ LIST 

KEIM ATHENIT®-FINO 
HOTOVÁ VNÚTORNÁ VÁPENNÁ STIERKOVÁ HMOTA 

 

1. POPIS PRODUKTU 

KEIM Athenit – fino je hotová, univerzálne 

použiteľná vápenná stierková hmota na báze 

čistého, minimálne 3 roky odležaného, ha-

seného vápna a jemne vyladených vápenných 

pieskov. 

2. OBLASŤ POUŽITIA 

KEIM Athenit – fino je možné použiť v interiéry na 
celoplošné stierkovanie, alebo na vysprávky menších 
defektov. Podklady s obsahom oleja nie sú pre pre-
pracovanie produktmi zo systému KEIM Athenit vhod-
né 

3. VLASTNOSTI VÝROBKU 

KEIM Athenit – fino je pravá vápenná stierková hmota 

bez prísady syntetických pojív. KEIM Athenit – fino sa 

môže hladko naťahovať, alebo aj štrukturovať a veľmi 

ľahko sa spracováva. 

- Univerzálne použitie 

- Neobsahuje syntetické pojiva 

- Neobsahuje rozpúšťadla 

- Neobsahuje rastlinné živice 

- Nevyvíja pnutie 

- Nehorľavý 

- Vysoká priepustnosť pre difúzne pary 

- Šetrný k životnému prostrediu 

- Ľahko sa spracováva 

Charakteristika materiálu: 

- Špecifická hmotnosť: 1,91 g/cm3 

- Difúzny ekvivalent hrúbky vzduchovej medzery: 

  sd < 0,02 m 

- Maximálna veľkosť zrna: 0,5 mm 

 

Zloženie: 

Voda, hydroxid vápenatý, uhličitan vápenatý, vápenné 

piesky, prírodný uhlovodany, buničina. 

Odtiene: 

Prírodné. 

Materiál je možné tónovať pomocou KEIM Athenit – 

coloranti do 10 %, alebo práškovými pigmentami 

KEIM Dekorfarbpulver do 3 %. 

4. POKYNY PRE SPRACOVANIE 

Príprava podkladu: 

Podklad musí byť nosný, suchý, zmočiteľný, čistý, 

zbavený prachu a mastnoty. 

Hladké, alebo neminerálne či zmiešané podklady sa 

doporučuje ošetriť základným náterom KEIM Athenit – 

fondo, alebo KEIM Contact – Plus. 

Spracovanie: 

KEIM Athenit – fino sa dobre rozmieša a prípadne sa 

trochou vody nastaví požadovaná konzistencia.V 

prípade potreby podklad mierne navlhčiť. Naťahuje sa 

lyžicou v hrúbke asi 2 mm a po 30 až 90 minútach sa 

štrukturuje, alebo sa vyhladí hubkou, štetkou, penovým 

hladítkom, alebo kovovou lyžicou (max. hrúbka vrstvy 

4 mm). Pre dosiahnutie jemnejšieho povrchu je možné 

natiahnutý, ale ešte vlhký KEIM Athenit – fino prepra-

covať materiálom KEIM Athenit – liscio. 

Podmienky spracovania: 

Teplota okolitého vzduchu a podkladu > +5 °C.  

Spotreba: 

Cca 2 kg/m2 pri hrúbke vrstvy 2 mm. Udaná hodnota 

je orientačná. Presné hodnoty spotreby sa zistia len na 

objekte nanesením vzorových plôch. 



TECHNICKÝ LIST – KEIM ATHENIT®-FINO 

 

 

0
3

/2
0

2
0
 

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

www.keim.com / barvy@keim.cz 

Čistenie náradia: 

Ihneď po použití opláchnuť vodou. 

5. DODÁVANÁ FORMA 

Nádoby po 24 kg. 

6. SKLADOVANIE 

V dobre uzatvorených nádobách v chlade, chránené 

pred mrazom cca 12 mesiacov. 

7. NAKLÁDÁNÍ S ODPADEM 

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 ochranné 
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 
stave a 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. 

 
Pri práci v interiéroch je potřebné zaistiť dostatečné 

vetranie, při nevoľnosti je nutné ihned opustiť miest-
nosť, prípadne vyhľadať lekársku pomoc. 

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 vy-
piť asi ½ l vody 

Pri 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. 

 


