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TECHNICKÝ LIST 

KEIM CONCRETAL®-LASUR 
LAZÚROVÝ KONCENTRÁT NA SOL-SILIKÁTOVEJ BÁZE NA BETÓN 

 

1. OPIS PRODUKTU 

Tenkovrstvová sol-silikátová farba na betón na lazúrovú 
povrchovú úpravu v systéme s materiálmi KEIM Concretal-
Fixativ alebo KEIM Concretal-Base alebo na krycie tenko-
vrstvové ochranné nátery. Spolu s KEIM Silan-100 použitie 
v súlade s DIN EN 1504-2/2.2.  

2. OBLASŤ POUŽITIA 

Na lazúrovú povrchovú úpravu exponovaných betóno-
vých povrchov v interiéri aj exteriéri pri zachovaní charak-
teru pohľadového betónu, kedy je potreba farebne zjed-
notiť škvrny alebo opravy, riediť prípravkom KEIM Concre-
tal-Fixativ alebo KEIM Concretal-Base. 

Na kryciu tenkú vrstvu s ochrannou funkciou pri zachovaní 
povrchovej štruktúry betónu, ako prevencia proti extrém-
nemu zaťaženiu vlhkosťou a klimatickými vplyvami. 

Na posilnenie funkcie ochrany proti vode aplikujte ako 
základný náter hydrofóbny prípravok KEIM Silangrund 
alebo KEIM Silan-100. Pri použití spoločne s KEIM Silan-
100 spĺňa požiadavky normy DIN 1504-2/2.2. Farba 
KEIM Concretal-Lasur nie je vhodná na horizontálne, 
mierne naklonené alebo zvetrané betónové povrchy.  

Odtieň 
Odtiene podľa vzorkovníka KEIM Palette exclusiv. 

3. VLASTNOSTI VÝROBKU 

KEIM Concretal-Lasur chráni betón proti poveternostným 
vplyvom a tým aj proti prieniku agresívnych znečisťujúcich 
látok z ovzdušia. 

Povrchová štruktúra betónu je plne zachovaná. 

Povrchová úprava je minerálne matná. V závislosti od rie-
denia prípravkami KEIM Concretal-Fixativ alebo KEIM 
Concretal-Base možno zjednotiť vzhľadové chyby betónu. 

Základné spojivá:  
Zmes draselného vodného skla, kremičitanu draselného a 
čistého akrylátu. 

Charakteristika materiálu 

 špecifická hmotnosť:  cca 1,2  g/cm3 

 difúzny ekvivalent hrúbky vzduchovej vrstvy: 
    sd = 0,02 m 

 svetlostálosť pigmentov:   A1 
    (kód Fb podľa vestníka BFS č. 26) 

4. POKYNY NA SPRACOVANIE 

Podklad: 
Podklad musí byť čistý a suchý. Uvoľnené časti, nečistoty, 
olejovité látky, machy a riasy ako aj organicky viazané 
staré nátery musia byť úplne odstránené. 

Na novom betóne bezo zvyšku odstráňte prípravkom 
KEIM Betonschnellreiniger zvyšky olejov.  

Čistý, pevný betón nevyžaduje čistenie. 

Na silne nasiakavé podklady, pri ťažkých poveternost-
ných podmienkach, na plochy silne zaťažované vodou 
odporúčame pred aplikáciou KEIM Concretal-Lasur použiť 
hydrofóbne nátery KEIM Silangrund alebo KEIM Silan-
100 (testované podľa ZTV-ING). Nasledujúci náter KEIM 
Concretal-Lasur musí byť aplikovaný na KEIM Silangrund 
do 4 hodín, na KEIM Silan-100 po 4 až 24 hodinách. 

Na pórovité betónové povrchy alebo staré minerálne 
nátery použite riedidlo KEIM Concretal-Fixativ. 

Lazúrové nátery: 
Pri aplikácii v exteriéri sa vzhľadom na poveternostné 
vplyvy odporúčajú dva lazúrové nátery štetcom. Na lazú-
rové nátery sa zmiešajú materiály KEIM Concretal-Lasur 
s KEIM Concretal-Fixativ alebo KEIM Concretal-Base 
podľa požadovaného lazúrového efektu. Pre určenie 
pomeru riedenia odporúčame natrieť skúšobnú plochu. 
Pred začatím a počas práce sa musí pripravená lazúra 
neustále dobre premiešavať. Nesmie sa pridávať voda ani 
iné materiály.  

Upozornenie: 
Zložky lazúrového systému Concretal-Lasur, KEIM Concre-
tal-Base a KEIM Concretal-Fixativ je možné vzájomne 
miešať v ľubovoľnom pomere. KEIM Concretal-Base zaisťu-
je krásnu transparentnosť s konzistenciou ideálnou pre 
spracovanie a hrúbku vrstvy. KEIM Concretal-Fixativ dovo-
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ľuje vytvárať vysoko transparentné, farebne žiarivé lazúry 
s minimálnou hrúbkou vrstvy. 

Krycie nátery: 
Na zachovanie tenkovrstvovej povrchovej štruktúry je 
potrebné základný a vrchný náter riediť: 

Základný náter: 
15 l KEIM Concretal-Lasur s 2,5–8 l KEIM Concretal-
Fixativ (1 l lazúry s 0,2–0,5 l fixatívu). 

Vrchný náter: 
KEIM Concretal-Lasur aplikovať neriedený štetcom, valče-
kom alebo striekať.  

Podmienky na spracovanie: 
Teplota okolitého vzduchu a podkladu od +5 °C do max. 
30 °C a relatívnej vlhkosti vzduchu max. 80 %. Pracujte 
výhradne na suchom podklade, vonku len pri suchom 
počasí. Nespracovávajte na priamom slnku, na podkla-
doch vyhriatych slnkom ani za silného vetra. Natierané 
plochy chráňte počas spracovania i po ňom pred pria-
mym slnkom, vetrom a dažďom. 

Doba schnutia:  
Medzi lazúrovými nátermi dodržujte dobu schnutia cca 
12 hodín. Pri použití hydrofobizácie KEIM Silangrund cca 
4 hod., pri použití hydrofobizácie KEIM Silan 100 4-24 
hod. 

Spotreba 

Na dvojnásobný krycí náter: 

 cca 0,25 l/m2 KEIM Concretal-Lasur 

 cca 0,04 l KEIM Concretal-Fixativ 

Na dvojnásobný lazúrový náter: 
Údaje o spotrebe sú orientačné, závislé od požadované-
ho 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 

5. DODÁVANÁ FORMA 

KEIM Concretal-Lasur 
Nádoby po 1 l, 5 l a 15 l  

KEIM Concretal-Fixativ 
Nádoby po 5 l a 20 l 

KEIM Concretal-Base 
Nádoby po 5 l a 15 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 ka-
meň. 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 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 po-
kožku 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. 


