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TECHNICKÝ LIST 

KEIM BIOSIL® 
NEALERGIZUJÚCA VNÚTORNÁ SILIKÁTOVÁ JEDNOZLOŽKOVÁ FARBA 
 

 

 

1. OPIS PRODUKTU 

KEIM Biosil je hotová vnútorná jednozložková silikátová 
farba podľa DIN EN 13 300 (spĺňa aj požiadavky DIN 
18363 odsek 2.4.1).  

2. OBLASŤ POUŽITIA 

KEIM Biosil je vhodný na všetky bežné nátery stien a stro-
pov v interiéroch, napr. v kanceláriách, obývacích izbách, 
spálňach, kúpeľniach a pivniciach. KEIM Biosil sa hodí 
najmä na citlivé objekty ako sú nemocnice, škôlky, školy a 
do priestorov, kde sú uskladnené potraviny. Je určený na  
farebnú úpravu interiéru historických objektov, nemocníc, 
škôl a pod. Príliš nasiakavé alebo prašné podklady sa 
vopred ošetria prípravkom KEIM Soliprim. Na biele nátery 
na sadrokartónové dosky a podklady so sadrovými vy-
správkami sa odporúča základný náter KEIM Grundierwe-
iss. Na čisto sadrové omietky (P IVa,b a P Va) sa použitie 
KEIM Grundierweiss neodporúča. Vtedy je vhodné plochy 
natrieť farbou KEIM Ecosil-ME alebo KEIM Optil. Ne-
vhodné sú zasolené, lakované alebo drevené podklady.  

 

3. VLASTNOSTI VÝROBKU 

 neobsahuje organické rozpúšťadlá 

 neobsahuje zmäkčovadlá 

 vysoká priepustnosť pary 

 odolný proti striekajúcej vode 

 nevyvíja pnutie 

 vysoká krycia schopnosť 

 nehorľavý (trieda A2-s 1, d0 podľa EN 13501-1) 

 vhodný na priamy styk s potravinami  

 jeho zásaditá minerálna povaha zabraňuje rastu plesní 

 nealergizujúci 

Charakteristika materiálu 

 organický podiel:  < 5 %  

 špecifická hmotnosť:  1,48 g/cm3 

 difúzny ekvivalent hrúbky 

 vzduchovej vrstvy:   sd < 0,01 m 

 priepustnosť pary:  V > 2000g/m2d 

 pH     cca 11 

Klasifikácia podľa DIN EN 13300 

 stupeň lesku pri 85° (dle ISO 2813): matný 

 veľkosť zrna (podľa EN 21524): jemný 

 krycia schopnosť (podľa ISO 6504-3 pri výdatnosti 

7 m2):    trieda 1 

 oteruvzdornosť za mokra (podľa EN ISO 11998):  
    trieda 2 
(zodpovedá triede „oteruvzdorný“ podľa DIN 53778) 

Plne deklarované podľa smernice „natureplus®“: 
Silikátové a vápenné plnidlá, draselné vodné sklo, voda, 
titánová bieloba, styrolakrylátová živica, hydrofobizačné 
prostriedky, zahusťovadlá, stabilizátory, spájadla, odpeňo-
vadla.  

Odtiene 

 Biela a podľa vzorkovníka KEIM-Palette exclusiv.  

 Nemožno dodať v sýtych odtieňoch. 
KEIM Biosil smie byť tónovaný výhradne koncentrátmi 
KEIM Farbkonzentrat. 

Pokyny na spracovanie 
Príprava podkladu a spracovanie: 

 Podklad musí byť nosný, suchý, zbavený prachu a nečis-
tôt. Teplota okolitého vzduchu a podkladu > 5 ° C  

 Silne nasiakavé alebo pieskujúce podklady musia byť 
predfixované prípravkom KEIM Soliprim.  
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 Na hlinených omietkach predfixovať prípravkom KEIM 
Spezial-Fixativ, riedeným vodou v pomere 1: 1.  

 Náter je možné aplikovať štetcom, valčekom alebo 
striekať zariadením airless s priemerom dýzy 0,64 
mm/0,025 palcov.  

 Technologická prestávka medzi nátermi je min. 6 hodín. 
Náter sa vykonáva v dvoch technologických krokoch.  

Základný náter: 

 Prvý náter riediť cca 10 % prípravku KEIM Spezial-
Fixativ alebo vodou.  

Vrchný náter: 

 Vrchný náter je neriedený, alebo max. do 5 % prípravku 
KEIM Spezial-Fixativ alebo vodou. 

Spotreba 
(na dvojnásobný náter na hladkom podklade): cca 0,22 
l/m2 KEIM Biosil 

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

Čistenie náradia 
Ihneď po použití umyť vodou. 

4. DODÁVANÁ FORMA 

Nádoby s objemom 2,5 l, 5 l a 15 l 

5. SKLADOVANIE 

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

6. NAKLADANIE S ODPADOM 

Viď bezpečnostný list 

7. BEZPEČNOSTNÉ POKYNY 

Zakryte plochy, ktoré sa nemajú natierať, najmä sklo, ke-
ramiku a prírodný kameň. Oči a pokožku chráňte pred 
postriekaním. Ukladajte mimo dosahu detí. 

8. BEZPEČNOSŤ A OCHRANA ZDRAVIA PRI 
PRÁCI 

Pri práci je potrebné použiť vhodné osobné ochranné 
pracovné prostriedky (pracovný odev, rukavice). V prípade 
potreby ochranu očí (protichemické okuliare alebo štít). 
Osobné ochranné prostriedky musia byť udržiavané 
v použiteľnom stave, poškodené je potrebné ihneď vymeniť. 
Pri práci nejesť, nepiť, nefajčiť. Pred pracovnou prestávkou 

a po práci umyť vodou a mydlom a ošetriť reparačným 
krémom.  

Pri práci v interiéroch je potrebné zaistiť dostatočné vetra-
nie, pri nevoľnosti je potrebné ihneď opustiť miestnosť, prí-
padne vyhľadať lekársku pomoc. 

9. PRVÁ POMOC 

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

 pri zasiahnutí očí vymývať vodou 10-15 minút 

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

Vo všetkých vážnejších prípadoch poškodenia zdravia a 
pri zasiahnutí očí alebo náhodnom požití vždy vyhľadať 
lekárske ošetrenie.  

Vyhradzujeme si zmeny slúžiace na zlepšenie produktu 
alebo jeho aplikácie. Publikáciou tohto vydania strácajú 
skoršie vydania platnosť. 

 


