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TECHNICKÝ LIST 

KEIM CONCRETAL®-C 
OCHRANNÁ FARBA NA BETÓN 

 

1. OPIS PRODUKTU 

Sol-silikátová akrylová ochranná farba na betón podľa 
ZTV-ING OS-B, OS-C a DIN EN 1504-2/1.3, 2.2, 8.2. 

2. OBLASŤ POUŽITIA 

KEIM Concretal-C sa používa na betón spolu 
s prípravkom KEIM Silan-100 podľa smernice OS-B ZTV-
ING, resp. OS 2 Rili-SIB (Smernica Nemeckého výboru 
pre železobetón o ochrane a údržbe betónových sta-
vebných telies). 

Spolu so stierkou KEIM Concretal-Feinspachtel sa apliku-
je podľa OS-C ZTV-ING resp. OS 4 Rili-SIB. 

Pri veľmi silnej expozícii poveternostným vplyvom alebo 
rozmrazovacej soli možno vystierkovaný povrch navyše 
ošetriť prípravkom KEIM Silan-100. 

Ako alternatívu ku KEIM Silan-100 možno použiť KEIM 
Hydrophobin-2000. 

KEIM Concretal-C nie je vhodný na vodorovné a mierne 
sklonené horné plochy, vystavené pôsobeniu počasia. 

3. VLASTNOSTI VÝROBKU 

KEIM Concretal-C chráni betón proti agresívnym atmo-
sférickým škodlivinám. KEIM Concretal-C zvyšuje ochra-
nu proti chloridom a proti karbonatácii pri veľmi dobrej 
priepustnosti pre vodnú paru. Povrch je vďaka silikáto-
vému spojivu minerálne matný. 

Spojivový základ 
Kombinácia kremičitého solu a čistého akrylátu. 

Charakteristika materiálu 

 podiel pevných častíc: cca 58 % 

 hustota: cca 1,4 g/cm3 

  svetlostálosť farebných pigmentov: trieda A1 
  (Fb-kód podľa BFS Technického listu č. 26) 

Údaje o materiálu podľa DIN EN 1504 

 odpor voči karbonatácii  sd (CO2) = 200 m 

 odpor voči difúzii vodnej pary sd (H2O) = 0,07 m 

 koeficient nasiakavosti W ≤ 0,09 kg/m2 h0,5 

 súdržnosť s podkladom  TNorm = 1,9 N/mm2 

 súdržnosť s podkl. po cyklovaní  =1,5 N/mm2 

Odtiene 
Biely a odtiene podľa vzorkovníka KEIM-Palette exclu-
siv.  

4. POKYNY NA SPRACOVANIE 

Príprava podkladu 
Podklad musí byť suchý, nosný, čistý a zbavený všetkých 
uvoľnených častí, prachu, olejov a iných separujúcich 
látok.  

Spracovanie 
KEIM Concretal-C sa dodáva pripravený na spracova-
nie. Nanáša sa štetcom, valčekom alebo striekaním 
(dýza 0,79 mm alebo 0,031 palcov). 

Vždy sú potrebné minimálne 2 nátery. Neošetrené be-
tónové plochy sa musia pripraviť podľa ZTV-ING OS-B 
prípravkom KEIM Silan-100.  

Podmienky na spracovanie 
Teplota vzduchu a podkladu od +5 °C max. 30 °C, rel. 
vlhkosť vzduchu do 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 
Po cca 6 hodinách suchý povrch, po 2 dňoch preschnu-
tý (+20 °C, 70% rel. vlhkosť vzduchu). 

Čakacia doba 
Medzi nátermi dodržujte odstup minimálne 12 hodín. Po 
ošetrení prípravkom KEIM Silan 100 sa základný náter 
nanáša po cca 4-24 hodinách, na KEIM Hydrophobin 
2000 po cca 24 hodinách (20 °C a 60% rel. vlhkosť 
vzduchu. 



TECHNICKÝ LIST – KEIM CONCRETAL C 

 

 

 

0
3

/2
0

1
6
 

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

www.keim.cz / barvy@keim.cz 

Spotreba 
0,3 kg/m2 na dva nátery, u surového alebo silnejšie 
štruktúrovaného podkladu primerane viac. 

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

Hrúbka suchého náteru 
150 μm pri nanesení min. 0,3 kg/m2 na hladkom pod-
klade. 

Čistenie náradia 
Ihneď po použití umyť vodou. 

5. DODÁVANÁ FORMA 

Nádoby po 2,5 kg, 5 kg a 20 kg. 

6. SKLADOVANIE 

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

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 postrie-
kaním. Ukladajte 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 
udržiavané 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. 


