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TECHNICKÝ LIST 

KEIM DEKORFARBEN  
(KEIM B-TECHNIK) 
NA DEKORATÍVNU MAĽBU V INTERIÉRI A EXTERIÉRI 

 

1. OPIS PRODUKTU 

KEIM Dekorfarben 
KEIM Dekorfarben sú dvojzložkové silikátové farby podľa 
VOB/C DIN 18363 ods. 2.4.1, na dekoratívne maľby 
s najvyššou životnosťou a žiarivosťou farieb. KEIM Dekor-
farben sa skladajú z jemnej farebnej práškovej zložky a 
tekutej zložky – fixatívu z čistého tekutého silikátu drasel-
ného ako spojiva. 

Farebný prášok KEIM Dekorfarbpulver 
Čisto minerálny farebný prášok s absolútne svetlostálymi 
anorganickými pigmentmi a vybranými reaktívnymi 
minerálnymi plnidlami. 

KEIM Fixativ 
Čisto silikátové spojivo do farieb KEIM Dekorfarben (5 kg 
farebného prášku a 4 litre fixatívu dá cca 10 kg rozrobenej 
farby). KEIM Fixativ zmiešaný s vodou v pomere 1 : 1 na 
ďalšie riedenie rozrobenej farby na lazúrové spracovanie. 

Na predfixovanie silne nasiakavých alebo pieskujúcich 
podkladov a fixovanie nedostatočne viazaných silikátových 
náterov (vždy riedené vodou, napr. v pomere 1 : 1). 

2. OBLASŤ POUŽITIA 

KEIM Dekorfarben možno v zásade použiť na všetky 
nosné minerálne podklady, najmä na vápenné 
a vápenno-cementové omietky, minerálne ušľachtilé 
omietky, pohľadový betón, prírodný kameň a minerálny 
umelý kameň. U nových omietok musí mať vrchná omiet-
ková vrstva hrúbku najmenej 5 mm. Ľahké omietky nie sú 
vhodné. 

KEIM Dekorfarben ponúka rôznorodé možnosti technic-
kého spracovania a umeleckého stvárnenia a vďaka 
svojej intenzite a dlhej životnosti sa hodí na práce 
s vysokými nárokmi na životnosť a farebnú žiarivosť. 

3. VLASTNOSTI VÝROBKU 

 nerozpustné silicifikované spojenie s podkladom 

 minerálne matný 

 absolútne svetlostále anorganické pigmenty 

 dobrá svetelná odrazivosť  

 všetky zložky sú odolné voči UV žiareniu 

 nehorľavý 

 odolný voči plynným priemyselným splodinám 

 odolný voči rozpúšťadlám 

 nenapúča 

 difúzny ekvivalent hrúbky vzduchovej vrstvy: 
    sd = 0,01 m 

 možné sú všetky požadované druhy vzhľadu od 
krycieho po lazúry 

 šetrný k životnému prostrediu 

 vyhovujúci z hľadiska biológie stavieb 

Charakteristika materiálu 

 farebný prášok KEIM Farbpulver  

hustota utlačeného materiálu: cca 0,7 g/cm3 
 KEIM Fixativ 

špecifická hmotnosť:  1,17 g/cm3 
hodnota pH:   cca. 11 

 farba KEIM Dekorfarbe 
difúzny ekvivalent hrúbky vzduchovej vrstvy:  
    sd = 0,01 m 

Farebný odtieň 
26 odtieňov podľa vzorkovníka KEIM Art&Decor (De-
korfarben).  

4. POKYNY NA SPRACOVANIE 

Príprava podkladu 
Podklad musí byť nosný, suchý, nasiakavý, čistý, zbave-
ný prachu a mastnoty. Úplne sa musia odstrániť uvoľne-
né časti, nečistoty, olejovité látky, machy a riasy. 

Staré nátery tvoriace film odstráňte bezo zvyšku odstra-
ňovačom starých disperzných náterov KEIM Dispersi-
onsentferner. Silne nasiakavé alebo pieskujúce podkla-
dy sa odporúča najprv ošetriť prípravkom KEIM-Fixativ, 
nariedeným vodou v pomere 1 : 1. Sintrové vrstvy na 
nových omietkach sa odstraňujú leptacou tekutinou 
KEIM Ätzflüssigkeit (viď Technický list). 
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Spracovanie 
U malieb farbami KEIM Dekorfarben sa každá farebná 
plocha natiera dvakrát. Farby sa majú nanášať pokiaľ 
možno v tenkej vrstve. 

Namiešanie farby 
Do 4 litrov KEIM Fixativu sa namočí 5 kg farebného 
prášku KEIM Dekorfarbpulver a rozmieša sa na 
10 litrov hotovej homogénnej farby na vrchný náter. 
Lepšia homogenita a výdatnosť sa dosiahne pri rozro-
bení farby deň vopred.  

Krycia maľba: 
Na prvú vrstvu farby sa rozrobená farba kašovitej kon-
zistencie riedi podľa nasiakavosti podkladu prípravkom 
KEIM Fixativ cca 20 % až 60 %.  
Druhá vrstva sa nanáša neriedená. 

Lazúrna maľba: 
Rozrobená farba KEIM Dekorfarben sa riedi zmesou 
KEIM Fixativ a vody v pomere 1 : 1 až na požadovaný 
lazúrny efekt. 

Po vytvorení maľby sa starostlivo skontroluje jej odolnosť 
voči oteru. V prípade ľahkého kriedovania sa musí plo-
cha zafixovať zmesou KEIM Fixativ a vody v pomere 1 : 
1. Asi po 3 minútach sa zostávajúca nevsiaknutá fixačná 
zmes odsaje špongiou.  

Podmienky na spracovanie 
Teplota okolitého vzduchu a podkladu > +5 °C. Ne-
spracovávajte na priamom slnku ani na podkladoch 
vyhriatych slnkom. Natierane plochy chráňte počas 
spracovania i po ňom pred priamym slnkom, vetrom a 
dažďom. 

Doba schnutia 
Medzi jednotlivými nátermi a medzi nátermi a fixovaním 
dodržujte dobu schnutia minimálne 12 hodín. 

Spotreba 

 na krycie maľby: 
 asi 0,35 kg KEIM Dekorfarbpulver  
 asi 0,4 litra KEIM Fixativ. 

 na lazúrové maľby: 
 asi 0,02 kg KEIM Dekorfarbpulver  
 asi 0,1 litra KEIM Fixativ. 

Presné hodnoty spotreby možno zistiť podľa skúšobného 
náteru. 

Čistenie náradia 
Ihneď po použití umyte vodou.  

Cudzie prísady 
Miešanie s produktmi z iných systémov nie je prípustné! 
To platí aj u produktov KEIM, ktoré nie sú súčasťou sys-
tému KEIM Dekorfarben.  

Údržba malieb: 
V intervaloch asi 10 až 20 rokov je vhodné očistiť maľby 
od prachu a špiny mäkkou kefou a vodou s prídavkom asi 
5% roztoku amoniaku. Potom umyte čistou vodou. Úplne 
vyschnuté plochy sa na dodatočné zafixovanie 1-3 krát 
prestriekajú zmesou KEIM-Fixativ a vody v pomere 1 : 3.  

5. DODÁVANÁ FORMA 

 KEIM Dekorfarbpulver:  
   vrecká po 250 g, 500 g a 5 kg 

 KEIM Fixativ:  
   nádoby po 4 a 24 litroch 

Na vzorkovanie sa ponúka vzorkovník KEIM Dekorfar-
ben-Sortiment. 

6. SKLADOVANIE 

KEIM Dekorfarbpulver: 
Doba skladovateľnosti v suchom prostredí je neobmedze-
ná. 

KEIM Fixativ: 
V dobre uzatvorených nádobách v chlade, chránené 
proti mrazu cca 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. 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 udr-
žiavané v použiteľnom stave, poškodené je potrebné 
ihneď vymeniť. Pri práci nejesť, nepiť, nefajčiť. Pred pracov-
nou prestávkou a po práci umyť vodou a mydlom 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 vyhľadať 
lekárske ošetrenie. 

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


