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TECHNICKÝ LIST 

KEIM CONCRETAL®-FIXATIV 
RIEDIDLO V SYSTÉME KEIM CONCRETAL 

 

1. OPIS PRODUKTU 

KEIM Concretal-Fixativ je prípravok na riedenie a zá-
kladné nátery na silikátovej báze na betón. Skladá sa 
z kombinácie draselného vodného skla, solu kyseliny 
kremičitej a organických prísad. 

2. OBLASŤ POUŽITIA 

KEIM Concretal-Fixativ je riedidlo alebo prísada do 
náterov na silikátovej báze v systéme na ochranu betó-
nu KEIM Concretal: KEIM Concretal-W, KEIM Concre-
tal-W-Grob, KEIM Concretal-Lasur, KEIM Contact-Plus  

Pomocou KEIM Concretal-Fixativ možno regulovať 
alebo výrazne znížiť nasiakavosť silne nasiakavých 
podkladov. 

3. VLASTNOSTI VÝROBKU 

 nerozpustne silicifikuje s podkladom 

 odolný voči poveternostným vplyvom 

 prepúšťa vodné pary 

 nehorľavý 

 odolný proti UV žiareniu 

 hubí plesne a huby 

 odolný proti priemyselným splodinám 

 odolný rozpúšťadlám 

 šetrný k životnému prostrediu, s nízkou uhlíkovou 
stopou 

 biologicky vyhovujúci 

Charakteristika materiálu 

 špecifická hmotnosť:   cca 1,05 g/cm3 

 pH:    11 

Odtieň 
Mliečny 

4. POKYNY NA SPRACOVANIE 

Podklad musí byť nosný, suchý, nasiakavý, čistý, zbave-
ný prachu a mastnoty. 

Poškodené miesta opraviť vhodným materiálom zo 
systému Concretal. 

Spracovanie 

Penetrácia silne nasiakavých podkladov:  
KEIM Concretal-Fixativ aplikovať neriedený štetcom. 

Riedenie krycích náterov na bežné hladké po-
vrchy: 

KEIM Concretal-W / KEIM Concretal-W-Grob 
Základný náter riediť v závislosti od nasiakavosti pod-
kladu max. 10 % KEIM Concretal-Fixativ (max. 2,5 l 
Concretal-Fixativ na 25 kg KEIM Concretal-W). Vrchný 
náter KEIM Concretal-W neriedený.  

KEIM Concretal-Lasur 
Základný náter riediť v závislosti od nasiakavosti pod-
kladu 20-50 % KEIM Concretal-Fixativ (asi 0,2-0,5l 
KEIM Concretal Fixativ na 1 liter KEIM Concretal La-
sur). Vrchný náter KEIM Concretal-W neriedený. 

Riedenie lazúrových náterov: 
KEIM Concretal-Lasur ako základný a vrchný náter 
možno miešať s KEIM Design-Fixativ v ľubovoľnom 
pomere v závislosti od požadovaného lazúrového 
efektu. 

Viacej informácií o riedení a aplikácii KEIM Concretal-
W a KEIM Concretal-Lasur viď príslušný technický list. 

Podmienky na spracovanie: 
Teplota okolitého vzduchu a podkladu nad +5 °C. 

Doba schnutia:  
Medzi nátermi dodržujte dobu schnutia cca 12 hodín. 

Spotreba: 
Na základný náter na hladkom povrchu cca 0,1-0,2 
l/m2 KEIM Concretal-Fixativ. 

Údaje o spotrebe sú orientačné, závislé od požadova-
ného lazúrového efektu, vlastností podkladu a spôsobu 
spracovania. Presné hodnoty spotreby možno zistiť iba 
na objekte náterom vzorových plôch. 

Čistenie náradia: 
Ihneď po použití umyť vodou. 
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5. DODÁVANÁ FORMA 

Nádoby 5 l a 20 l 

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 potreb-
né ihneď vymeniť. Pri práci nejesť, nepiť, nefajčiť. Pred 
pracovnou prestávkou a po práci umyť vodou a myd-
lom 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 vyhľa-
dať lekárske ošetrenie. 

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


