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TECHNICKÝ LIST 

KEIM FIXATIV® 
RIEDIDLO V SYSTÉME KEIM PURKRISTALAT® 

 

1. OPIS PRODUKTU 

KEIM Fixativ je spojivo, riedidlo a fixatív z čistého 
tekutého silikátu draselného na minerálne nátery KEIM 
s maximálnou životnosťou. 

2. OBLASŤ POUŽITIA 

KEIM Fixativ slúži ako spojivo a riedidlo v čisto siliká-
tových dvojzložkových farebných systémoch KEIM 
Purkristalat a KEIM Dekorfarben a ako riedidlo 
v systéme KEIM Unikristalat. 

KEIM Fixativ možno použiť aj na riedenie systémov 
KEIM Granital® a KEIM Quarzil. 

Nariedeným materiálom KEIM Fixativ možno regulo-
vať, resp. znižovať nasiakavosť silne nasiakavých mine-
rálnych podkladov a fixovať a spevňovať prašné mine-
rálne podklady. 

3. VLASTNOSTI VÝROBKU 

KEIM Fixativ nerozpustne silicifikuje s podkladom, má 
vysokú difúznu priepustnosť, vysokú odolnosť proti 
zvetrávaniu a je nehorľavý. KEIM Fixativ neobsahuje 
žiadne organické prísady. 

 nerozpustne silicifikuje s podkladom 

 mimoriadne odolný proti klimatickým vplyvom 

 netvorí film 

 mimoriadne dobre prepúšťa paru 

 vysoká spojivosť 

 fixuje 

 nehorľavý 

 absolútne odolný voči UV žiareniu 

 hubí plesne a huby 

 odolný voči priemyselným splodinám 

 odolný voči rozpúšťadlám 

 ekologicky vyhovujúci, priaznivá ekologická bilan-
cia 

 vyhovujúci z hľadiska biológie stavieb 

Charakteristika materiálu 

 špecifická hmotnosť:   cca 1,17 g/cm3 

 hodnota pH:   cca 11 

Odtiene: 
žltý, priezračný. 

4. POKYNY NA SPRACOVANIE 

Príprava podkladu: 
Podklad musí byť nosný, suchý, nasiakavý, čistý, zba-
vený prachu a mastnoty. 

Spracovanie: 
Penetrácia silne nasiakavých a (alebo) pieskujúcich 
podkladov: 
- KEIM Fixativ riedený vodou 1 : 1 alebo 1 : 2, 

nanáša sa štetcom. 

Na rozmiešanie farieb KEIM Purkristalat-Farbe a KEIM 
Dekorfarben: 
- rozmiešajte 5 kg farebného prášku v 4 litroch KE-

IM Fixativ.  

Riedenie materiálov KEIM Purkristalat-Farbe, KEIM 
Unikristalat, KEIM Dekorfarben, KEIM Granital alebo 
KEIM Quarzil: 
- viď príslušné technické listy. 

Podmienky na spracovanie: 
Teplota okolitého vzduchu a podkladu > +5 °C. 

Doba schnutia: 
Medzi penetráciou a základným náterom a medzi 
jednotlivými nátermi je potrebná doba schnutia najme-
nej 12 hodín. 

Spotreba: 
Na penetračný náter hladkého podkladu: 
asi 0,1 l/m2 KEIM Fixativ (a cca 0,1 l/m2 vody) 

Táto hodnota je orientačná a závisí od nasiakavosti 
a štruktúry podkladu. Presné hodnoty spotreby zistíte 
podľa skúšobného náteru. 

Čistenie náradia 
Ihneď po použití umyť vodou. 
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5. DODÁVANÁ FORMA 

Nádoby s obsahom 4 nebo 24 litrov 

6. SKLADOVANIE 

V dobre uzatvorených nádobách je doba skladovateľ-
nosti min. 12 mesiacov v chladnom, ale nemrznúcom 
prostredí. 

Pozor:  
Zvyšky materiálu z načatých nádob dajte do príslušne 
menších obalov, aby sa čo najviac zmenšil objem 
vzduchu v nádobe. 

7. NAKLADANIE S ODPADOM 

Viď bezpečnostný list 

8. BEZPEČNOSTNÉ POKYNY 

KEIM Fixativ® je alkalický. Zakryte plochy, ktoré sa 
nemajú natierať, najmä sklo, keramiku a prírodný ka-
meň. Oči a pokožku chráňte pred postriekaním. Ukla-
dajte 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. 


