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TECHNICKÝ LIST 

KEIM CONCRETAL®-MKH 
 

1. OPIS PRODUKTU 

Minerálny antikorózny prípravok a adhézny mostík zo 
systému na sanáciu betónu KEIM Concretal podľa ZTV-
ING TL/TP BE PCC I-II, podľa smernice DAfStb a pod-
ľa EN 1504-7. 

2. OBLASŤ POUŽITIA 

Aplikácia ako antikorózna ochrana:  
Antikorózna ochrana oceľovej výstuže zbavenej hr-
dze, ktorá po opieskovaní vykazuje stupeň čistoty SA 
2½ podľa DIN EN 12944-4. 

Aplikácia ako adhézny mostík: 
Na nosné spoje medzi cementom spojenými podklad-
mi a maltou KEIM Concretal-Mörtel-R pri sanácii betó-
nu na inžinierskych a mostných stavbách podľa ZTV-
ING, prípady použitia PCC I a II a v pozemnom stavi-
teľstve podľa smernice DAfStb. 

3. VLASTNOSTI PRODUKTU 

Jednozložkový, so syntetickou prísadou, cementové 
spojivo, rozmiešava sa vo vode. 

Aktívna ochrana oceľovej výstuže proti korózii a proti 
chloridom v rámci opravy betónov. Adhézny mostík na 
ručne spracovávanú hrubú maltu s vysokou súdržnou 
pevnosťou. 

4. POKYNY NA SPRACOVANIE 

Spôsob nanášania: 
Ako korózna ochrana štetcom, ako adhézny mostík 
štetkou. 

Príprava podkladu 

Oceľová výstuž: 
Oceľová výstuž sa musí zbaviť hrdze podľa DIN EN 
ISO 12944-4 až na normovaný stupeň čistoty SA 2½. 
Musí byť bez náletovej hrdze a iných separačných a 
koróziu podporujúcich látok. Ako metóda čistenia je 
vhodné opieskovanie granulátom bez obsahu kreme-
ňa. 

Betónový podklad: 
Podklad musí byť čistý, pevný a nasiakavý, 
s otvorenými pórmi. Nepriepustné hladké podklady 
zdrsnite. Opieskovaním odstráňte nečistoty, cementové 
mlieko a nenosné vrstvy. 

Nevhodné sú plochy ošetrené hydrofóbnymi izolácia-
mi alebo ochranou proti odparovaniu (vysvetlenie 
pozri ZTV-ING časť 3 ods. 4 tab. 3.4.2., Príprava 
betónového podkladu). Plochy musia byť vhodným 
spôsobom očistené napr. opieskovaním alebo tlakovou 
vodou. 

Miešanie:  
KEIM Concretal-MKH sa za stáleho miešania sype do 
vody, homogénne a bez hrudiek sa rozmieša na dobre 
roztierateľnú konzistenciu. Dĺžka miešania je asi 5 
minút. Používajú sa pomalobežné miešadlá. 

Miešací pomer: 
Na 20 kg vrece KEIM Concretal-MKH sa používa cca 
3,6–3,8 l vody. 

Prídavok vody je podľa požadovanej konzistencie 
a teplotných podmienok, nižšia teplota = nižšia potre-
ba vody, vysoká teplota = vyššia potreba vody. 

Spracovanie 

Ako antikorózna ochrana: 
KEIM Concretal-MKH sa na pripravené oceľové výstu-
že natiera vhodnými štetcami v dvoch, resp. troch 
pracovných krokoch. 

Na použitie pod PCC sú potrebné dva nátery, pod 
SPCC tri nátery. Každý náter musí byť nanesený celo-
plošne a po obvode. Pri tom je potrebné starostlivo 
natrieť všetky viazacie drôty, hrany a pod., aby sa aj tu 
zabezpečilo potrebné množstvo naneseného materiá-
lu. Doba čakania pri 20 °C: 

 1. náter ihneď po odstránení hrdze 

 2. náter najskôr po cca 3 hod, nanesenie adhéz-
neho mostu najskôr po 3 hod. 
(3. náter pod SPCC najskôr po 3 hod., nanesenie 
SPCC najskôr po 12 hod.) 

Ako adhézny mostík: 
Očistený podklad dostatočne navlhčite a udržujte ho 
vlhký pokiaľ možno 24 hodín, minimálne však 2 hodi-
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ny pred aplikáciou KEIM Concretal-MKH. KEIM Con-
cretal-MKH naneste na pripravenú plochu a intenzívne 
zatrite. Adhézny mostík nanášajte celoplošne! Rozmie-
šaný KEIM Concretal-MKH je potrebné naniesť pred 
uplynutím doby spracovania (pozri tabuľku Technické 
údaje)! Zatuhnutý KEIM Concretal-MKH sa už nesmie 
riediť vodou ani rozmiešavať s čerstvým materiálom! 
Nenechajte KEIM Concretal-MKH vyschnúť! Malta 
KEIM Concretal-Mörtel-R sa nanáša vždy mokré do 
mokrého, inak sa pod ňu musí naniesť čerstvý KEIM 
Concretal-MKH. Na veľké plochy natierajte KEIM 
Concretal-MKH po úsekoch, pretože následná apliká-
cia malty KEIM Concretal-Mörtel-R sa musia vykonávať 
aj do čerstvého, nezavädnutého mostíka. 

Čistenie náradia 
Náradie, stroje a miešacie nástroje očistite ihneď po 
použití vodou. Vo stuhnutom stave je možné len me-
chanické odstránenie. 

Údaje o spracovaní/technické dáta: 

 množstvo rozrábacej vody: 

 na 20 kg suchej zmesi:  3,6–3,8 litru 

 pomer miešania (hmotnostný)  
suchá zmes: voda   100 : 18–19 

 doba miešania:   5 minút 

 doba zrenia:   žiadna 

 hustota čerstvej stierky 2,01 kg/dm3 

 doba spracovateľnosti 
pri + 5°C    75 minút 
pri + 20°C    60 minút 
pri + 30°C    45 minút 

 čakacia doba:  
medzi 1. a 2. náterom min. 3 h 
medzi 2. náterom a adhéznym mostíkom  

     min. 3 h 
 (medzi 2. a 3. náterom pod SPCC min. 3 h,  

pred aplikáciou SPCC  min. 12 h) 

Spotreba:  
120g/bm Ø 16 mm  

ako antikorózna ochrana (2 nátery) 

180g/bm Ø 16 mm  
ako antikorózna ochrana (3 nátery) 

1000–1100 g/m2 
ako adhézny mostík 

(spotreba závisí od drsnosti podkladu a teploty)  

Podmienky na spracovanie: 
teplota vzduchu a podkladu  +5°C až +30°C 

5. DODÁVANÁ FORMA 

vrecia po 20 kg 

6. SKLADOVANIE 

12 mesiacov v originálnom balení v chlade a suchu, 

chránené pred mrazom 

7. NAKLADANIE S ODPADOM 

Odpadový kľúč ES č. 17 01 01 

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. 


