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TECHNICKÝ LIST 

KEIM CONTACT-PLUS (COLOR) 
POVLIEKACIA SILIKÁTOVÁ FARBA NA PENETRÁCIU,  

NA VYROVNANIE DROBNÝCH ŠTRUKTÚRNYCH ROZDIELOV,  

NA PREKLENUTIE DROBNÝCH VLÁSOČNICOVÝCH TRHLÍN (0,5 MM) A AKO 

SPOJOVACÍ MOSTÍK NA PRETRETÍ DISPERZNÝCH A OLEJOVÝCH NÁTEROV 

 

1. OPIS PRODUKTU 

KEIM Contact-Plus je silikátový renovačný základný 
povliekací náter s veľkým obsahom plnidiel (podľa DIN 
18363 ods. 2.4.1) s prísadou čistého akrylátu, sklených 
vlákien a kvalitných plnidiel s vyváženou veľkosťou i 
tvarom zŕn. KEIM Contact Plus je vhodný na preklenutie 
vlasových trhlín a na egalizáciu podkladu. 

2. OBLASŤ POUŽITIA 

KEIM Contact-Plus slúži na vytvorenie spojovacieho 
mostíka pod jednozložkové silikátové farby KEIM na 
nosných, organicky viazaných starých náteroch napr. 
v prípadoch, že sa tieto nedajú z ekologických alebo 
iných dôvodov odstrániť. Výnimku tvoria plastoeslatické 
nátery a nátery náchylné na zmydelnenie (napr. určité 
olejové farby). 

Slúži aj na prekrytie vlasových trhlín a vyrovnanie vý-
razných štruktúrnych rozdielov. 

3. VLASTNOSTI VÝROBKU 

 spojovací mostík medzi organicky viazanými starými 
nátermi a následným náterom jednozložkovými siliká-
tovými farbami KEIM 

 prekrýva trhliny (max. šírka 0,5 mm) 

 vystužený vláknami 

 zjednocuje štruktúru 

 netvorí film 

 UV stabilný 

 nehorľavý 

Charakteristika materiálu 

 špecifická hmotnosť  1,70 g/cm3 

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

 maximálna veľkosť zrna: 0,5 mm 

 pH:    cca. 11 

Odtiene 
Materiál je štandardne vyrábaný v bielej farbe alebo 
v odtieňoch podľa vzorkovníka KEIM-Palette exclusiv, 
prípadne v neštandardných farebných tónoch. Intenzita 
farebného tónu neodpovedá z technologických dôvo-
dov KEIM-Palette exclusiv, je svetlejšia. 

4. POKYNY NA SPRACOVANIE 

Príprava podkladu: 
Podklad musí byť suchý a nosný, zbavený prachu a 
nečistôt. Voľné častice organicky viazaných starých 
náterov ako aj znečistenie je potrebné odstrániť mecha-
nicky alebo tlakovou vodou. Poškodené miesta opraviť 
materiálom KEIM Spachtel, KEIM Leichtspachtel alebo 
KEIM Concretal-Feinspachtel. Na opravovaných mies-
tach je potrebné bezo zvyšku odstrániť starý náter. 

Spracovanie 
Na nenasiakavých podkladoch sa náter nanáša nerie-
dený, rovnomerne, krížovými ťahmi štetca. 

Na nasiakavých podkladoch možno podľa potreby riediť 
až do 10 % fixatívmi KEIM Fixativ, KEIM Spezial-Fixativ, 
KEIM Soldalit-Fixativ, alebo KEIM Concretal-Fixativ. Mate-
riál KEIM Contact-Plus možno aj striekať (dýza 0,94 mm, 
0,037 palcov; ďalšie informácie viď Technický list k airless 
technológii.) 

Následné nátery 
KEIM Contact-Plus-Grob musí byť vždy pretretý jedným 
alebo dvoma následnými nátermi napr. KEIM Granital, 
KEIM Soldalit, alebo KEIM Concretal-W. 

U svetlých farebných odtieňov (cenová skupina I) stačí 
spravidla jeden krycí záverečný náter, neriedený. 

U tmavších farebných odtieňov (cenová skupina II) sú 
potrebné dva následné nátery, napr.: 
- medzivrstva zriedenou farbou Granital (max. 20 % 

KEIM Spezial-Fixativ) 
- záverečný náter KEIM Granital, neriedený. 
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KEIM Contact Plus materiálmi KEIM Granital, KEIM 
Soldalit, KEIM Concretal W alebo KEIM Farbkonzentrat 
až do 10 % pridaného množstva. 

Podmienky na spracovanie: 
Teplota vzduchu a podkladu > +5 °C. Materiál nespra-
covávajte na priamom slnku ani na podkladoch vyhria-
tych slnkom. Natierané plochy chráňte počas spracova-
nia i po ňom pred priamym slnkom, vetrom a dažďom. 

Doba schnutia: 
Medzi jednotlivými nátermi je potrebné dodržať dobu 
schnutia minimálne 12 hodín. 

Spotreba 
Na hladkom, nenasiakavom podkladu na jeden náter 
cca 0,4 kg/m2 KEIM Contact-Plus.  

Na hladkom, nasiakavom podkladu na jeden náter cca 
0,5 kg/m2 KEIM Contact-Plus.  

Uvedené hodnoty spotreby sú len orientačné, závislé od 
pripravenosti podkladu a spôsobu spracovania. Presné 
hodnoty spotreby zistíte skúšobným náterom 

Čistenie náradia 
Ihneď po použití umyť vodou. 

5. DODÁVANÁ FORMA 

Nádoby s obsahom 5 a 25 kg. 

6. SKLADOVANIE 

V dobre zatvorených nádobách v chlade, chránené 
proti mrazu minimálne 12 mesiacov  

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. Postriekanie okolitých alebo doprav-
ných plôch je potrebné ihneď rozpustiť veľkým množ-
stvom vody a odstrániť. 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 potrebné 
ihneď vymeniť. Pri práci nejesť, nepiť, nefajčiť. Pred pra-
covnou prestávkou a po práci umyť vodou a mydlom 
a ošetriť reparačným krémom. 

Pri práci v interiéroch je potrebné zaistiť dostatočné 
vetranie, pri nevoľnosti je potrebné ihneď opustiť miest-
nosť, 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 vyhľadať 
lekárske ošetrenie. 

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


