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TECHNICKÝ LIST 

KEIM DOLOMITSPACHTEL 
UNIVERZÁLNA VNÚTORNÁ STIERKOVÁ HMOTA NA MINERÁLNEJ BÁZE 

 

1. OPIS PRODUKTU 

Hotová univerzálne použiteľná vnútorná stierková 
hmota na minerálnej báze (organický podiel < 3%). 
Použitie plniva z bieleho dolomitového mramoru zaisťu-
je maximálnu plnivosť a veľmi jednoduché spracovanie 

2. OBLASŤ POUŽITIA 

KEIM Dolomitspachtel slúži na celoplošné stierkovanie, 
napr. na omietke alebo betónu, na opravy poškode-
ných miest a na vyplňovanie škár stavebných dosiek. 
Pri škárovaní sadrokartónových dosiek musia byť pou-
žité papierové armovacie pásky. KEIM Dolomitspach-
tel možno použiť na minerálne, organické a zmiešané 
podklady na plochách stien a stropov.  

3. VLASTNOSTI VÝROBKU 

 maximálna plnivosť  

 univerzálne použitie 

 celoplošné aj čiastočné spracovanie 

 ľahká manipulácia 

 ručné aj strojové (airless) spracovanie 

 možno naťahovať do stratena 

 možno brúsiť 

 na minerálnej báze, organický podiel < 3 % 

 odtieň: biely  

Charakteristiky materiálu 

 hrúbka vrstvy:  0–4 mm 

 zrnitosť   do 0,1 mm 

 špecif. hmotnosť: 1,8 g/cm3 

 difúzny ekvivalent hrúbky vzduchovej vrstvy: 
   sd= 0,02  

  (pri hrúbke vrstvy cca 1 mm) 

 pH:   cca 9 

4. POKYNY NA SPRACOVANIE 

Príprava podkladu 
Podklad musí byť nosný, suchý a čistý. Uvoľnené staré 
nátery odstráňte. V betónových podkladoch nesmie 
maximálna zostatková vlhkosť prekročiť 3 %.  

Spracovanie 
Stierková hmota sa dodáva pripravená na použitie. 
Naťahuje sa nerezovou lyžicou alebo nerezovým 
hladidlom v tenkej vrstve, nesmie sa prekročiť maxi-
málna hrúbka vrstvy 4 mm. Hlbšie priehlbiny sa musia 
vopred vyplniť. 

Pri uložení armovacej tkaniny natiahnite prvú vrstvu 
(cca 2 mm), tkaninu vtlačte nerezovou lyžicou, nerezo-
vým hladidlom alebo suchým valčekom a uhlaďte. Po 
zaschnutí prvej stierkovej vrstvy naneste druhú vrstvu.  

Doba schnutia 
Doba schnutia závisí od hrúbky vrstvy, teploty 
a vlhkosti vzduchu. Priemerná doba schnutia: 8-10 
hodín  

Upozornenie 
Po brúsení a dôkladnom odstránení prachu zo stierko-
vaného povrchu sa odporúča základný náter materiá-
lom KEIM Soliprim. Aplikácia by mala byť vykonávaná 
valčekom, nie štetcom.  

Následný náter 
KEIM Dolomitspachtel možno pretierať všetkými vnú-
tornými silikátovými farbami KEIM.  

Spotreba 
Cca 1,8 kg/m2 na každý 1 mm hrúbky vrstvy.  

Podmienky na spracovanie:  
Nespracovávať pri vysokých teplotách vzduchu, silnom 
prievane ani pri teplotách pod +5 °C (vzduch i pod-
klad). 

Čistenie náradia 
Ihneď pri prerušení a po ukončení práce vodou. 

5. DODÁVANÁ FORMA 

Nádoby o obsahu 18 kg. 

6. SKLADOVANIE 

V dobre uzatvorených nádobách v chlade, chránené 
proti mrazu cca 12 mesiacov. 



TECHNICKÝ LIST – KEIM DOLOMITSPACHTEL 

 

 

 

0
3

/2
0

2
0
 

Vídeňská 119, 619 00 Brno / Tel.: (+420) 511 181 222 / Fax: (+420) 511 181 229 

www.keim.com / barvy@keim.cz 

7. NAKLADANIE S ODPADOM 

Viď bezpečnostný list 

8. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 

Zakryte plochy pred postriekaním, najmä sklo, kerami-
ku a prírodný kameň. Chráňte oči a pokožku. Ukladaj-
te 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 nevoľnostiach je potrebné ihneď opustiť 
miestnosť, 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 vy-
hľadať lekárske ošetrenie.  

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

 


