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TECHNICKÝ LIST 

KEIM ECOSIL®-ME 
FARBA S FOTOKATALYTICKÝM EFEKTOM MINOX® 

 

1. OPIS PRODUKTU 

KEIM Ecosil-ME je vysoko odolná univerzálna vnútor-
ná silikátová farba podľa DIN EN 13 300 (spĺňa aj 
požiadavky DIN 18 363, ods. 2.4.1). Znižuje obsah 
škodlivín a neutralizuje pachy. 

2. OBLASŤ POUŽITIA 

KEIM Ecosil-ME sa hodí najmä na vnútorné nátery 
stien a stropov s vysokými nárokmi na odolnosť, napr. 
vo verejných budovách, nemocniciach, školách, kan-
celáriách, reštauráciách, hoteloch a v skladoch potra-
vín.  

Vhodným podkladom sú všetky minerálne omietky, 
betón, sadrokartón, sklenená tkanina a nosné staré 
nátery. 

Silne nasiakavé alebo prašné podklady sa musia 
ošetriť materiálom KEIM Soliprim. Na zjednotenie 
rozdielnych nasiakavostí a na sadrokartón je vhodné 
ako prvý náter použiť základnú bielobu KEIM Grun-
dierweiß. U farebných náterov sadrokartónových 
plôch a plôch s opravami sadrou je základný náter 
neriedeným KEIM Grundierweiß nevyhnutný (alterna-
tívou u veľmi sýtych odtieňov na sadrokartónu a na 
plochách s opravami sadrou je dvojitý náter KEIM 
Optil). Na čisto sadrových omietkach (P IVa,b alebo P 
Va) sa KEIM Grundierweiß nepoužíva. Nevhodné sú 
plochy s výkvetom solí, laky a drevo. 

3. VLASTNOSTI VÝROBKU 

 mimoriadne mechanicky odolný, vysoko odolný 
proti striekajúcej vode  

 s fotokatalytickým účinkom (atest): škodlivé plyny a 
zápachy mení na neškodné látky ako oxid uhličitý a 
vodu  

 antibakteriálny 

 odolný voči dezinfekčným prostriedkom 

 vhodný pre alergikov (atest) 

 neobsahuje rozpúšťadlá 

 neobsahuje zmäkčovadlá 

 vyhovujúci pre potraviny (atest) 

 ľahko sa pretiera 

 vysoká krycia schopnosť 

 nehorľavý 
(trieda A2-s1d0 podľa EN 13501-1, atest) 

 zásaditá minerálna povaha potláča rast plesní 
(rezistentný voči plesniam, atest) 

Charakteristika materiálu 

 organický podiel:   < 5% 

 špecifická hmotnosť:  cca 1,55 g/cm3  

 difúzny ekvivalent hrúbky 

 vzduchovej vrstvy  sd < 0,01 m  
   (atest FPL) 
   (podľa DIN EN ISO 7783-2) 

 pH    cca 11 
    klasifikácia podľa DIN EN 13300  

 stupeň lesku pri 85°:  tupo matný 
    (podľa ISO 2813) 

 maximálna zrnitosť:  jemná 
   (podľa 21524) 

 kontrastný pomer (krycia schopnosť) 
    trieda 1 

   (podľa ISO 6504-3)  
   (pri výdatnosti 6,5 m2/l) 

 odolnosť proti oteru za mokra: trieda 1 
   (podľa EN ISO 11998) 

Odtiene 
Biela a podľa vzorkovníka KEIM Palette exclusiv. 
Nedodáva sa v plných odtieňoch. Tónovanie fareb-
nými koncentrátmi KEIM Farbkonzentrat. 

4. POKYNY NA SPRACOVANIE 

Teplota okolitého vzduchu a podkladu > + 5 °C.  

Príprava podkladu: 
Silne nasiakavé alebo prašné podklady ošetrite prí-
pravkom KEIM Soliprim. 

Spracovanie 
KEIM Ecosil-ME možno nanášať štetcom, valčekom 
alebo striekaním (dýza 0,64 mm/0,025 palcov). 
Podľa postupu schnutia je všeobecne potrebné medzi 
základným a vrchným náterom dodržiavať odstup 
minimálne 6 hodín.  

Prvý náter: 
Prvý náter riediť cca 10 % prípravku KEIM Spezial-
Fixativ.  
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Vrchný náter: 
Vrchný náter je neriedený, alebo riedený prípravkom 
KEIM Spezial-Fixativ max. do 5 %. 

Spotreba 
(na dvojnásobný náter na hladkom podklade):  

 cca 0,25 l/m2 KEIM Ecosil-ME a 

 cca 0,02 l/m2 KEIM Spezial-Fixativ 

Táto hodnota je orientačná. Presné hodnoty spotreby 
zistíte skúšobným náterom. 

Čistenie náradia 
Ihneď po použití umyť vodou. 

5. DODÁVANÁ FORMA 

Nádoby s objemom 2,5 l, 5 l a 15 l 

6. SKLADOVANIE 

V dobre zatvorených 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 

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 okulia-
re alebo štít). Osobné ochranné prostriedky musia byť 
udržiavané v použiteľnom stave, poškodené je po-
trebné ihneď vymeniť. Pri práci nejesť, nepiť, nefajčiť. 
Pred pracovnou prestávkou a po práci umyť vodou a 
mydlom 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. Publikácií tohto vydania strá-
cajú skoršie vydania platnosť. 


