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TECHNICKÝ LIST 

KEIM CONCRETAL®-W/-W-GROB 

 

1. OPIS PRODUKTU 

Sol-silikátová farba na ochranu betónu podľa DIN EN 
1504-2/2.2, 8.2.  

KEIM Concretal-W-Grob je plnený variant farby KEIM 
Concretal-W na penetrovacie nátery. 

2. OBLASŤ POUŽITIA 

KEIM Concretal-W sa používa na ochranu betónových 
plôch na vonkajších fasádach a namáhanejších vnútor-
ných betónových plôch, napr. v parkovacích garážach, 
so silicifikáciou ako ochrannou funkciou proti vode a 
zvetrávaniu a ako ochrana proti chloridom. Na ďalšie 
zosilnenie ochrany proti vode možno aplikovať náter 
podkladu hydrofobizačným materiálom KEIM Silan-
grund alebo KEIM Silan 100. Kombinácia s KEIM Silan 
100 zodpovedá „princípu ochrany W“ podľa Rili-SIB 
(Smernica na ochranu a opravy betónových dielov, 
Nemecký výbor pre železobetón). 

KEIM Concretal-W nie je vhodný na horizontálne a 
slabo naklonené povrchy vystavené klimatickým vply-
vom. KEIM Concretal-W-Grob sa používa ako základ-
ný náter alebo ako penetrácia a medzivrstva na vyrov-
nanie štruktúrnych rozdielov a vlasových prasklín. 

3. VLASTNOSTI PRODUKTU 

KEIM Concretal-W chráni betón pred vplyvmi počasia 
a pred prenikaním vody v kvapalnej forme. Pri súčasnej 
veľmi dobrej priepustnosti pre vodnú paru zvnútra na-
vonok bráni hromadeniu vody v betóne a tým korózii 
oceľovej výstuže (antikorózna ochrana udržiavaním 
betónu v suchu). Súčasne bráni aj vnikaniu chloridových 
solí a iných škodlivín. KEIM Concretal-W je minerálne 
matný a zachováva povrchovú štruktúru betónu, napr. 
po debnení. V kombinácii s povliekacím materiálom 
KEIM Concretal-W-Grob uzatvára stabilné vlasové 
praskliny. KEIM Concretal-W je nehorľavý (trieda A2-
s1, d0 podľa EN 13501-1, pozri Klasifikačný správu). 
Pri požiari neuvoľňuje do okolia žiadne toxické spaliny. 

Odtiene: 
Biela a odtiene podľa vzorkovníka KEIM Palette Exclu-
siv. Monochromatické odtiene len ako 9001S–9010S. 

Tónovanie iba monochromatickými odtieňmi KEIM 
Concretal-W-Volltöne. 

Spojivová báza: 
Kombinácia spojív kremičitý sol, draselné vodné sklo 
a čistý akrylát. 

Charakteristiky materiálu: 
 hustota: 

Concretal-W   cca 1,6 g/cm3 

Concretal-W-Grob  cca 1,6 g/cm3 

 stálosť odtieňa:   A1 
    (kód podľa vestníka BFS č. 26) 

Charakteristiky materiálu podľa DIN EN 1504: 

 odpor proti difúzii vodnej pary sd (H2O) = 0,011 m 

 koeficient nasiakavosti W ≤ 0,07 kg/m2 h0,5 

 odtrhová pevnosť TNorm = 2,1 N/mm2 

4. POKYNY NA SPRACOVANIE 

Príprava podkladu a spracovanie: 
Podklad musí byť nosný, suchý, čistý, zbavený všetkých 
voľných častíc, prachu, oleja a iných separačne pôso-
biacich látok. Poškodené staré nátery s organickým 
spojivom musia byť úplne odstránené. Pri novom betóne 
odstráňte zvyšky oleja z debnenia prípravkom KEIM 
Betonschnellreiniger. Čistý pevný betón nevyžaduje iné 
ošetrenie. 

Na silne nasiakavých podkladoch alebo plochách 
vystavených silným klimatickým vplyvom je možné pod-
klad pred aplikáciou Concretal-W na zosilnenie hydroi-
zolácie hydrofobizovať prípravkom KEIM Silangrund 
alebo KEIM Silan 100 (atest podľa ZTV-ING). Nasledu-
júci základný náter Concretal-W alebo Concretal-W-
Grob sa na KEIM Silangrund nanáša po cca 4 hodi-
nách, na KEIM Silan 100 po 4 až 24 hodinách. 

U mäkkých poréznych betónových plôch alebo starých 
minerálnych náterov možno podklad spevniť materiá-
lom KEIM Concretal-Fixativ. 

Na vyrovnanie štruktúry a premostenie stabilných vla-
sových prasklín aplikujte jeden alebo dva základné 
nátery KEIM Concretal-W-Grob. 
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Spracovanie: 
KEIM Concretal-W-Grob sa musí nanášať štetcom. 
KEIM Concretal-W možno nanášať štetcom, valčekom 
alebo striekaním (viď Technický list k technológii airless). 

Dvojitá skladba náteru: 
Základný náter: 25 kg KEIM Concretal-W alebo KEIM 
Concretal-W-Grob riedený max. 2,5 l KEIM Concretal-
Fixativ. 

Vrchný náter: KEIM Concretal-W neriedený. 

Trojitá skladba náteru: 
Základný náter: 25 kg KEIM Concretal-W-Grob riedený 
max. 2,5 l KEIM Concretal-Fixativ. 

Medzivrstva: 25 kg KEIM Concretal-W-Grob riedený 
max. 1,25 l KEIM Concretal-Fixativ. 

Vrchný náter: KEIM Concretal-W neriedený. 

Zriedený KEIM Concretal-W a KEIM Concretal-W-Grob 
vopred i počas práce premiešavajte. Do materiálu sa 
nesmie pridávať voda ani iné látky. 

Podmienky na spracovanie: 
Teplota podkladu a vzduchu od +5 °C do max. 
30 °C, max. relatívna vlhkosť vzduchu 80 %. 

Spracovávajte len za suchého počasia. Nespracovávať 
na prudkom slnku, na slnkom vyhriatych podkladoch 
alebo za silného vetra. Plochy po nanesení chráňte 
pred príliš rýchlym vysychaním, vetrom a dažďom. 

Doba schnutia: 
Medzi nátermi je potrebné dodržať dobu schnutia mi-
nimálne 12 hodín. Po príprave podkladu materiálom 
KEIM Silangrund sa základný náter nanáša asi po 4 
hodinách, po KEIM Silan-40-W a Silan 100 asi po 4 až 
24 hodinách. 

Spotreba: 

Dvojitý náter KEIM Concretal-W: 

 0,35 kg/m2 KEIM Concretal-W 

 0,02 l/m2 KEIM Concretal-Fixativ 

Základný náter KEIM Concretal-W-Grob, vrchný 
náter KEIM Concretal-W: 

 0,20 kg/m2 KEIM Concretal-W-Grob 

 0,20 kg/m2 KEIM Concretal-W 

 0,02 l/m2 KEIM Concretal-Fixativ 

Trojitý náter KEIM Concretal-W: 

 0,45 kg/m2 KEIM Concretal-W 

 0,03 l/m2 KEIM Concretal-Fixativ 

Základný náter a medzivrstva KEIM Concretal-W 
Grob, vrchný náter KEIM Concretal-W: 

 0,35 kg/m2 KEIM Concretal-W-Grob 

 0,20 kg/m2 KEIM Concretal-W 

 0,03 l/m2 KEIM Concretal-Fixativ 

Uvedené údaje o spotrebe sú orientačné a platia na 
hladkom podklade. Presné hodnoty spotreby možno 
zistiť iba na objekte náterom vzorových plôch. 

Hrúbka suchej vrstvy: 
100–150 µm pri dvojitej aplikácii Concretal-W na 
hladkom podklade. 

Čistenie náradia:  
Ihneď po použití umyť vodou.  

5. DODÁVANÁ FORMA 

 KEIM Concretal-W: nádoby 2,5 kg, 5 kg a 18 kg 

 KEIM Concretal-W-Grob: nádoby 2,5 kg, 5 kg a 18 kg 

 KEIM Concretal-Fixativ: 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. 
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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. 

11. CERTIFIKÁTY A PEČATE KVALITY 

 


