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TECHNICKÝ LIST 

KEIM CONCRETAL®-FEINSPACHTEL 
JEMNÁ STIERKOVÁ HMOTA V SYSTÉME KEIM CONCRETAL® 

 

1. OPIS PRODUKTU 

Jemná stierková hmota v systéme KEIM Con-cretal na 
opravy betónu podľa ZTV-ING TL/TP BE PCC a TL/TP 
OS, podľa smernice DAfStb a v súlade s EN 1504-3 
trieda R2. 

2. OBLASŤ POUŽITIA 

Stierková vrstva na betón s maltou KEIM Concretal-
Mörtel-R na zvislých a šikmých pohľadových betóno-
vých plochách na inžinierskych a mostných konštruk-
ciách podľa ZTV-ING a v pozemnom staviteľstve podľa 
smernice DAfStb. 

V pozemnom staviteľstve slúži ako stierková vrstva na 
maltu KEIM Concretal-Universalmörtel-S.  

KEIM Concretal-Feinspachtel slúži ako podklad pod 
povrchové systémy ochrany betónu podľa ZTV-ING 
OS-C, alebo DAfStb OS-4. 

KEIM Concretal-Feinspachtel sa naťahuje v hrúbkach 
od 0,5 mm do max. 4 mm. KEIM Concretal-
Feinspachtel možno použiť ako stierku na uzavretie 
pórov a kaverien. 

3. VLASTNOSTI VÝROBKU 

Nezmršťuje sa a netvorí trhliny, vode odolný, mrazu-
vzdorný, odolný proti vodou rozpustným soliam a 
starnutiu, vhodný na plochy bez kaverien. 

Zloženie: 
Jednozložková, polymérom modifikovaná cementová 
stierka, miešaná s vodou. 

4. POKYNY NA SPRACOVANIE 

Aplikácia: 
Nerezová murárska lyžica, hladidlo. Striekanie stierky 
a vyhladenie kaverien tvrdým gumovým hladidlom 
alebo štetcom.  

Príprava podkladu 
Podklad musí byť čistý, pevný, porézny a nasiakavý. 
Musí byť bezprašný a nosný. Hladké podklady zdrsniť. 

Nečistoty, cementové mlieko a nestabilné vrstvy od-
stráňte (pozri ZTV-ING časť 3 § 4 Tabuľka 3.4.2.). 
Pevnosť podkladu musí odpovedať príslušným technic-
kým predpisom ZTV-ING alebo Rili-SIB. V závislosti od 
pórovitosti podkladu sa odporúča asi 2 hodiny pred 
použitím KEIM Concretal-Feinspachtel podklad omočiť. 
Mal by byť matne vlhký, ale nesmie byť nasýtený tak, 
aby na ňom stála voda.  

Spracovanie 

1 vrece (25 kg) Concretal-Feinspachtel zmiešať v čistej 
nádobe s 4,25 l (max. 4,50 l) vody a miešať asi 5 
minút na hladkú hmotu. 

Na miešanie je vhodná pomalobežná miešačka alebo 
miešadlo. Ručné miešanie nie je dovolené. Rozmiešaný 
KEIM Concretal-Feinspachtel sa naťahuje murárskou 
lyžicou v hrúbkach od 0,5 mm do 4 mm. Pri celoploš-
nom stierkovaní v max. hrúbke vrstvy 2 mm. Na vypl-
nenie väčších pórov a kaverien použiť tvrdé gumové 
hladidlo. 

KEIM Concretal-Feinspachtel sa dá použiť aj bez nos-
nej vrstvy ako stierka na zatmelenie pórov a kaverien. 
Vhodné je spracovanie striekaním nastaviteľným závi-
tovkovým čerpadlom.  

Pri tmelení kaverien je potrebné pridať do zámesovej 
vody KEIM Concretal-Spezialvergütung:  
25 kg suchej stierky s 4,5 l vody zmiešať s 1,5 l KEIM 
Concretal-Spezialvergütung.  
Na jemné povliekanie sa odporúča zmiešať 25 kg 
KEIM Concretal-Feinspachtel s 3,5 l vody a primiešať 1 
liter KEIM Concretal-Spezialvergütung (Pozri TL KEIM 
Concretal- Spezialvergütung).  
Po nanesení sa povrch uhladí hladidlom, suchou mäk-
kou špongiou alebo filcovým hladidlom. Pri striekaní 
môže povrch zostať hrubý. 

Tuhnúca stierka KEIM Concretal-Feinspachtel sa ne-
smie znovu riediť vodou ani miešať s čerstvým materiá-
lom. Voda sa pridáva v závislosti od požadovanej 
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konzistencie a teplotných podmienok, nízka teplota = 
nízka spotreba vody, vysoká teplota = vyššia spotreba 
vody.  

Podmienky na spracovanie: 
Materiál spracovávajte pri teplotách vzduchu 
a podkladu od 5 °C do 30 °C, do max. 80% relatív-
nej vzdušnej vlhkosti. Pracujte len pri suchom počasí. 
Nespracovávajte na priamom slnku a na podkladoch 
vyhriatych slnkom.  

Spotreba 

 celoplošné stierkovanie cca 1,75 kg/m2  
     na 1 mm hrúbky 

 vyhladenie pórov  0,8–1,5 kg/m2 
   (v závislosti od veľkosti pórov) 

Čistenie náradia: 
Ihneď po použití vodou 

Zvláštne upozornenie 
Podľa ZTV-ING musia byť spracované iba celé bale-
nia. Po dokončení stierkovania sa musí plocha počas 5 
dní chrániť napr. zakrytím fóliou alebo postrekom 
vodou (pozri ZTV-ING). KEIM Concretal-Feinspachtel 
je testovaný podľa ZTV-ING.  

Údaje o spracovaní/technické dáta: 

 spotreba vody na 25 kg suchej stierky: 
     4,25 l–4,5 l 

 doba miešania:  5 minút 

 doba zrenia:    nie je určená 

 hustota čerstvej malty:  2,08 kg/dm3 

 doba spracovateľnosti: 
 pri 5 °C   60 minút 
 pri +20 °C   45 minút 
  pri +30 °C  30 minút 

 pracovná teplota:  od 5 °C do + 30 °C. 

 čakacia doba medzi vrstvami: 
   min. 1 hodina 

 spotreba:   1,75 kg/m2 na 1 mm 

 zrnitosť:   0 až 0,2 mm 

 pevnosť v tlaku: po 7 dňoch 27,0 N/mm2 

    po 28 dňoch32,0 N/mm2 

 pevnosť v ohybu: po 7 dňoch9,0 N/mm2 

    po 28 dňoch10,0 N/mm2 

5. DODÁVANÁ FORMA 

vrecia 25 kg.  

6. SKLADOVANIE 

12 mesiacov v originálnom balení v chlade a suchu, 
chránené pred mrazom.  

7. NAKLADANIE S ODPADOM 

Viď bezpečnostný list 

8. BEZPEČNOSTNÉ POKYNY 

Plochy, ktoré sa nemajú spracovať (napr. sklo, kameň, 
keramika a pod.), chráňte vhodnými opatreniami. 
Postriekané okolité plochy alebo komunikácie ihneď 
opláchnite dostatkom vody a očistite. Oči a pokožku 
chráňte pred postriekaním. 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 potreb-
né 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 
vetranie, pri nevoľnostiach je potrebné ihneď opustiť 
miestnosť, prípadne vyhľadať lekársku pomoc. 

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 vy-
hľadať lekárske ošetrenie.  

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


