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TECHNICKÝ LIST 

KEIM FLAGRANTI® 
HOTOVÝ REVERZIBILNÝ ŠPECIÁLNY NÁTER PROTI GRAFFITI NA DVOJITÉ 

POUŽITIE 

 

1. OPIS PRODUKTU 

KEIM Flagranti® je reverzibilný krycí špeciálny náter 
na boj proti graffiti s dvoma možnosťami využitia. 

2. OBLASŤ POUŽITIA 

Prevencia 
KEIM Flagranti® sa nanesie v dvoch vrstvách ako 
preventívny ochranný náter a funguje ako separačná 
vrstva medzi podkladom a graffiti. 

Využitie 
Hotové graffiti sa materiálom KEIM Flagranti® rýchlo 
a bez problémov pretrie. Pri opätovnom útoku spreje-
rov možno pretretí niekoľkokrát opakovať, kým sprejer 
nerezignuje a nezanechá svojich aktivít. Najlepší psy-
chologický účinok sa dosiahne čo najrýchlejším pretre-
tím čerstvého graffiti. Tento efekt možno optimálne 
dosiahnuť vďaka jednoduchej aplikácii zásobného 
balenia farby. 

V oboch prípadoch použitia možno vrstvy graffiti a 
KEIM Flagranti® odstrániť spoločne vodou. 

Upozornenie: KEIM Flagranti® nie je normálny fasád-
ny náter. Pri silnom zaťažení môže dôjsť na predčasné 
zvetrávanie a kriedovanie alebo vymývanie. 

3. VLASTNOSTI VÝROBKU 

 reverzibilný, odstraňuje sa vodou bez poškodenia 
podkladu 

 dobrá priľnavosť 

 s nízkym pnutím i pri nanesení v niekoľkých vrstvách 

 svetlostály 

 minerálne matný 

 hospodárny vďaka ľahkej aplikačnej technológii pri 
spracovaní 

 hospodárny vďaka jednorazovému odstráneniu po 
niekoľkých útokoch sprejerov 

 reverzibilné spojivo s minerálnymi plnidlami 
a anorganickými pigmentmi 

Charakteristika materiálu 

 difúzny ekvivalent hrúbky vzduchovej vrstvy 
    sd < 0,03 m 

   (podľa ČSN EN ISO 7783-2) 

Odtiene 
Materiál sa štandardne vyrába v bielej farbe alebo vo 
farebných tónoch podľa vzorkovníka KEIM-Palette 
exclusiv, prípadne v neštandardných odtieňoch.  

Pozor 
Miešanie s produktmi z iných systémov nie je prípust-
né!  

4. POKYNY NA SPRACOVANIE 

Podklad: 
KEIM Flagranti® je vhodný na všetky obvyklé omietky, 
betón, prírodný kameň, pevne držiace fasádne nátery 
a sanitárnu keramiku. Vodorovné a naklonené plochy, 
zozadu prevlhnuté podklady alebo murivo prevlhnuté 
z konštrukčných dôvodov nie sú na použitie KEIM 
Flagranti® vhodné. Pod náter je potrebný suchý pod-
klad.  

Odstraňovanie: 
Dôkladne navlhčite vodou a po cca 20 minútach zmy-
te všetky vrstvy čistou vodou a kefou až na pôvodný 
náter. Alternatívne je možné použiť tlakový čistiaci 
prístroj s primeraným tlakom, pričom aj vtedy je po-
trebné navlhčenie a čas na napučanie.  

U zvlášť hrubých alebo veľkoplošných graffiti možno 
plochu pripraviť pomocou odstraňovača KEIM-
Dispersionsentferner buď v tenkej vrstve celoplošne, 
alebo v čiastkových plochách ako perforácia. 

Vzniknutú zmes zmytého KEIM Flagranti a zvyškov 
graffiti je potrebné zachytávať a zlikvidovať podľa 
miestnych predpisov. 

Spotreba 
(na dvojnásobný náter na hladkom podklade)  
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Využití 1: prevencia 
Cca 0,3 l/m2 na náter v dvoch vrstvách. 

Využití 2: prekrytie 
Cca 0,15 l/m2 na náter v jednej vrstve. 

Táto hodnota je iba orientačná. Presné hodnoty spot-
reby možno zistiť podľa náteru skúšobnej plochy.  

Čistenie náradia 
Ihneď po použití umyť vodou. 

5. DODÁVANÁ FORMA 

Nádoby po 5 a 15 litroch.  

6. SKLADOVANIE 

Minimálne 12 mesiacov v nemrznúcom prostredí 
a v dobre zatvorených nádobách. 

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

7. BEZPEČNOSTNÉ POKYNY 

Zakryte plochy, ktoré sa nemajú natierať, najmä sklo, 
keramiku a prírodný kameň. Oči a pokožku chráňte 
pred postriekaním. Ukladajte mimo dosahu detí. 

8. 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 a 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,  

9. 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. 
 


