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TECHNICKÝ LIST 

KEIM CONCRETAL®-

SPEZIALVERGÜTUNG 
ŠPECIÁLNA PRÍSADA 

 

1. OPIS PRODUKTU 

Vodou riediteľná syntetická disperzia do stier-kovej 
hmoty s cementovým spojivom.  

2. OBLASŤ POUŽITIA 

Prísada do rozrábacej vody na stierku KEIM Concretal 
Feinspachtel na opravy lunkrov.  

3. POKYNY NA SPRACOVANIE 

Príprava podkladu 
Podklad musí byť nosný, čistý a zbavený uvoľnených 
častí, prachu, oleja a ostatných separačných látok. 
Podklad je spravidla potrebné zdrsniť opieskovaním. 

Podklad podľa potreby ľahko navlhčiť, v žiadnom 
prípade však nesmie byť nasýtený vodou.  

Spracovanie 
Miešací pomer pri cca 20°C: 

Oprava lunkrov: 

 25 kg suché zmesi KEIM Concretal Feinspachtel 

 4,50 l vody 

 1,5 l KEIM Concretal Spezialvergütung 
KEIM Concretal Spezialvergütung sa najprv rozmieša 
vo vode a potom sa primiešava stierková zmes. 

Pri oprave lunkrov sa materiál nanáša štetcom. 

Podľa podkladu a teploty sa odporúča natrieť skúšob-
né plochy. 

Teploty pri spracovaní 

 vzduch a podklad od 8–30 °C  

Spotreba  
cca 60 ml/m2mm stierkovej zmesi. 

Prepracovanie 

pri 20 °C najskôr po 5 dňoch  

Na celoplošné stierkovanie alebo výplne problematic-
kých podkladov stierkou KEIM Concretal Feinspachtel 
možno pridaním materiálu KEIM Concretal Spezial-
vergütung zlepšiť adhéziu k podkladu.  

U veľmi jemných stierok alebo výplní sa všeobecne 
odporúča pridávať KEIM Concretal Spezialvergütung. 
1 liter rozrábacej vody (z celkového množstva na 25 
kg stierkovej zmesi) sa pritom nahradí pridaním prísa-
dy KEIM Concretal Spezialvergütung: 

 25 kg KEIM Concretal Feinspachtel 

 3,50 l vody 

 1 l KEIM Concretal Spezialvergütung 

4. DODÁVANÁ FORMA 

nádoby po 5 l 

5. SKLADOVANIE 

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

6. NAKLADANIE S ODPADOM 

Viď bezpečnostný list 

7. BEZPEČNOSTNÉ POKYNY 

Plochy, ktoré sa nemajú natierať (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. 

8. 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 
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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. 

Pri práci v interiéroch je potrebné zaistiť dostatočné 
vetranie, pri nevoľnostiach je potrebné ihneď opustiť 
miestnosť, prípadne vyhľadať lekársku pomoc. 

9. 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. 


