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TECHNICKÝ LIST 

KEIM DESIGN-FIXATIV 
RIEDIDLO V SYSTÉME KEIM DESIGN-LASUR 

 

1. OPIS PRODUKTU 

Materiál na sol-silikátovej báze na riedenie a základné 
nátery v systéme KEIM Design-Lasur. 

2. OBLASŤ POUŽITIA 

KEIM Design-Fixativ slúži na základné nátery silne 
nasiakavých podkladov a ako riedidlo do vysoko 
transparentných lazúrových náterov KEIM Design-Lasur. 
Slúži aj ako riedidlo KEIM AquaRoyal-Lasur. 

3. VLASTNOSTI VÝROBKU 

Dvoma až tromi lazúrovými nátermi materiálom KEIM 
Design-Lasur a KEIM Design-Fixativ možno vytvárať 
vysoko transparentné lazúrové efekty, najmä v plných 
odtieňoch. Veľmi pôvabné efekty možno vytvárať aj pri 
použití rovnakého odtieňa s rôznym riedením. 

Plocha natretá systémom KEIM Design-Lasur je: 

 absolútne svetlostála 

 odolná proti poveternostným vplyvom 

 odolná proti vplyvom prostredia 

 minerálne matná 

Charakteristika materiálu 

 špecifická hmotnosť:   cca 1 g/cm3 

 pH:    cca 11 

Odtieň 
mliečny 

4. POKYNY NA SPRACOVANIE 

KEIM Design-Fixativ sa odporúča najmä na riedenie 
vysoko transparentných lazúr a lazúr v plných odtie-
ňoch. Pred začatím a počas práce sa musí pripravená 
lazúra neustále dobre premiešavať. Nesmie sa pridávať 
voda ani iné materiály. Lazúra sa nanáša krížovými 
ťahmi vhodným lazúrovacím štetcom (napr. oválny 
KEIM Lasurbürste). Pri nanášaní lazúry je dôležité pra-
covať plynule mokré do mokrého a vyvarovať sa ostrých 
prechodov. 

Upozornenie: 
Zložky systému Design-Lasur – KEIM Design-Lasur, 
KEIM Design-Base a KEIM Design-Fixativ – možno 
vzájomne miešať v ľubovoľnom pomere. KEIM Design-
Base zaisťuje krásnu transparentnosť pri konzistencii 
ideálnej na spracovanie a hrúbku vrstvy. KEIM Design-
Fixativ dovoľuje vytvárať vysoko transparentné, farebne 
žiarivé lazúry s minimálnou hrúbkou vrstvy. 

Podmienky na spracovanie: 
Teplota okolitého vzduchu a podkladu od +5 °C do 
max. 30 °C. Pracujte výhradne na suchom podklade, 
vonku len pri suchom počasí. Nespracovávajte na 
priamom slnku, na podkladoch vyhriatych slnkom ani 
za silného vetra. Natierané plochy chráňte počas spra-
covania i po ňom pred priamym slnkom, vetrom a daž-
ďom.  

Doba schnutia:  
Medzi lazúrovými nátermi dodržujte dobu schnutia cca 
12 hodín. 

Spotreba 
Podľa zmesového pomeru na jeden náter cca 0,05 

l/m2 konečnej zmesi materiálov KEIM Design-Lasur 
a KEIM Design-Fixativ. 

Údaje o spotrebe sú orientačné, závislé od požadova-
ného lazúrového efektu, vlastností podkladu a spôsobu 
spracovania. Presné hodnoty spotreby možno zistiť iba 
na objekte vytvorením vzorových plôch. 

Čistenie náradia 
Ihneď po použití umyť vodou. 

5. DODÁVANÁ FORMA 

Nádoby po 5 a 20 litroch. 

6. SKLADOVANIE 

V dobre zatvorených nádobách v chlade, chránené 
proti mrazu cca 12 mesiacov. Chrániť pred vlhkosťou a 
priamym slnečným žiarením. 
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7. NAKLADANIE S ODPADOM 

Viď bezpečnostný list 

8. BEZPEČNOSTNÉ POKYNY 

Zakryte plochy, ktoré sa nemajú natierať, najmä sklo, 
keramiku a prírodný kameň. 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 myd-
lom 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 vyhľa-
dať lekárske ošetrenie. 

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


