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TECHNICKÝ LIST 

KEIM CONCRETAL®-BLACK  
 

1. OPIS PRODUKTU 

Sol-silikátová farba na sýto čierne krycie nátery na betón. 

2. OBLASŤ POUŽITIA 

KEIM Concretal-Black sa používa najmä na povrchovú 
úpravu betónových plôch. Vďaka použitému vybranému 
čiernemu pigmentu sa dosahuje estetického, sýto čierne-
ho vzhľadu. KEIM Concretal-Black okrem toho chráni 
pred povetrnostnými vplyvmi. KEIM Concretal-Black nie 
je vhodný na nátery kontaktných zatepľovacích systémov 
ani na horizontálne a naklonené plochy vystavené vply-
vom počasia. KEIM Concretal-Black-Grob možno použiť 
aj v interiéri. 

3. VLASTNOSTI PRODUKTU 

spojivové báza: kombinácia kremičitého solu a vodného 
skla („sol-silikát“) 

 UV stabilný 

 minerálne matný 

 sýta čerň v 5 rôznych nuansách 

 nehorľavý 

Charakteristiky materiálu: 

 hustota  1,55–1,65 g/cm3 

 odpor proti difúzii vodnej pary: sd (H2O)≤ 0,01 m 

 stálosť odtieňa:   A1 
    (kód podľa vestníka BFS č. 26) 

 hrúbka suchej vrstvy:  100–150 μm 

 organický podiel :  < 5 %  

Odtiene: 
Sýta čerň v 5 nuansách: 

 Purity 

 Forest 

 Pearl 

 Eclipse 

 Aurora 

4. POKYNY NA SPRACOVANIE 

Podklad musí byť suchý, nosný, čistý a zbavený všetkých 
uvoľnených častí, prachu, olejov a iných separujúcich 
látok. Poškodené staré nátery s organickým spojivom 
musia byť úplne odstránené. Na novom betóne bezo 
zvyšku odstráňte prípravkom KEIM Betonschnellreiniger 

zvyšky oleja z debnenia. Čistý pevný betón nevyžaduje 
žiadne prípravné ošetrenie. Na silne nasiakavých pod-
kladoch alebo plochách vystavených silným klimatickým 
vplyvom možno podklad hydrofobizovať vhodným prí-
pravkom. Nasledujúci základný náter farbou Concretal-
Black sa na hydrofobizáciu KEIM Silangrund nanáša po 
cca 4 hodinách, na KEIM Silan-40-W a Silan 100 po 4 
až 24 hodinách. 

U mäkkých, poréznych betónových plôch alebo starých 
minerálnych náterov možno podklad spevniť materiálom 
KEIM Concretal-Fixativ. 

Spracovanie: 
KEIM Concretal-Black možno nanášať štetcom, valčekom 
alebo striekaním (dýza: 435, ďalšie informácie viď Tech-
nický list k technológii air-less).  

Základný náter: 
KEIM Concretal-Black riedený max. 10 % KEIM Concre-
tal-Fixativ. 

Vrchný náter: 
KEIM Concretal-Black neriedený. 

Zriedený KEIM Concretal-Black pred prácou i počas nej 
premiešavajte. Do farby sa nesmie pridávať voda ani iné 
látky. 

Podmienky na spracovanie: 
Teplota podkladu a vzduchu od +5 °C do max. 30 °C, 
max. relatívna vlhkosť vzduchu 80 %. 

Spracovávajte len za suchého počasia. Nespracovávať 
na prudkom slnku, na slnkom vyhriatych podkladoch 
alebo za silného vetra. Plochy po nanesení chráňte pred 
príliš rýchlym vysychaním, vetrom a dažďom. 

Doba schnutia: 
Medzi nátermi je potrebné dodržať dobu schnutia mini-
málne 12 hodín. Po príprave podkladu materiálom KEIM 
Silangrund sa základný náter nanáša asi po 4 hodinách, 
po KEIM Silan-40-W a Silan 100 asi po 4 až 24 hodi-
nách.  
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Spotreba  

Dvojitý náter KEIM Concretal-Black: 

 0,38 kg/m2 KEIM Concretal-Black 

 cca 0,02 l/m2 KEIM Concretal-Fixativ 

Uvedené údaje o spotrebe sú orientačné a platia na 
hladkom podklade. Presné hodnoty spotreby možno zistiť 
iba na objekte náterom vzorových plôch. 

Čistenie náradia:  
Ihneď po použití umyť vodou.  

5. DODÁVANÁ FORMA 

Nádoby po 2,5 kg, 5 kg a 18 kg 

6. SKLADOVANIE  

KEIM Concretal-Black možno skladovať 12 mesiacov 
v uzatvorených nádobách v chladu, ale chránené proti 
mrazu. 

7. NAKLADANIE S ODPADOM 

Viď bezpečnostný list 

8. BEZPEČNOSTNÉ POKYNY 

Minerálne spojivo pôsobí alkalicky. Zakryte plochy, ktoré 
sa nemajú natierať, najmä sklo, keramiku a prírodný 
kameň. Oči a pokožku chráňte pred postriekaním. Ukla-
dajte mimo dosahu detí.  

9. 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 udr-
žiavané v použiteľnom stave, poškodené je potrebné 
ihneď vymeniť. Pri práci nejesť, nepiť, nefajčiť. Pred pra-
covnou prestávkou a po práci umyť vodou a mydlom 
a ošetriť reparačným krémom. 

10. 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. 


