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TECHNICKÝ LIST 

KEIM GRANITAL®-GROB 
POVLIEKACIA SILIKÁTOVÁ FARBA NA PENETRAČNÉ NÁTERY 

NA VYROVNANIE DROBNÝCH ROZDIELOV V ŠTRUKTÚRE 

A NA PREKLENUTIE DROBNÝCH VLÁSOČNICOVÝCH PRASKLÍN 

 

1. OPIS PRODUKTU 

KEIM Granital-Grob je jednozložková silikátová zákla-
dová farba s vysokým obsahom plnív, podľa VOB/C 
DIN 18363 ods. 2.4.1 na penetračné nátery proble-
matických podkladov. KEIM Granital-Grob preklenuje 
vlasové praskliny a zjednocuje štruktúrne rozdiely. 
KEIM Granital-Grob obsahuje absolútne svetlostále 
anorganické pigmenty a minerálne plnidlá. 

2. OBLASŤ POUŽITIA 

KEIM Granital-Grob slúži ako základný náter alebo 
ako základný náter a medzivrstva v systéme KEIM 
Granital. KEIM Granital-Grob je vhodný na minerálne 
podklady vykazujúce vlasové trhliny a štruktúrny roz-
diely. 

V kombinácii s presne vzájomne vyladenými produktmi 
systému KEIM-Granital možno vytvoriť najrôznejšie 
prípady použitia. 

3. VLASTNOSTI VÝROBKU 

KEIM Granital-Grob je jednozložková silikátová zákla-
dová farba s vysokým obsahom plnidiel, podľa VOB/C 
DIN 18363 ods. 2.4.1 na penetračné nátery proble-
matických podkladov na okamžité použitie. KEIM 
Granital-Grob preklenuje vlasové praskliny a zjednocu-
je štruktúrne rozdiely. KEIM Granital-Grob obsahuje 
výlučne absolútne svetlostále anorganické pigmenty 
a minerálne plnidlá. 

 netvorí film 

 nehorľavý 

 vo všetkých zložkách odolný voči UV žiareniu 

 vysoko odolný voči poveternostným vplyvom 

 chráni kyselinocitlivé podklady 

 žiaruvzdorný, odráža svetelné a tepelné lúče 

 vysoko priepustný pre vodnú paru 

 ekologický, neobsahuje žiadne organické rozpúš-
ťadlá 

 je ľahko roztierateľný vďaka tixotropnému nastave-
niu 

Charakteristika materiálu 

 špecifická hmotnosť:   cca 1,60 g/cm3 

 difúzny ekvivalent hrúbky  
vzduchovej vrstvy:  sd ≤ 0,01 m 

 svetlostálosť farebných pigmentov:   
    trieda A1 

(Fb-kód podľa BFS Technického listu č. 26) 

4. POKYNY NA SPRACOVANIE 

Príprava podkladu: 
Podklad musí byť nosný, suchý, nasiakavý, čistý, zba-
vený prachu a mastnoty. Úplne sa musia odstrániť uvoľ-
nené časti, nečistoty, olejovité látky, machy a riasy. 

Staré nátery tvoriace film, ktoré zabraňujú difúzii pary 
alebo sú nesúdržné, sa odstránia prípravkom KEIM 
Dispersionsentferner alebo mechanicky. 

Na nosné organicky spájané staré nátery sa ako ad-
hézny mostík použije KEIM Contact-Plus. Nevhodné sú 
podklady s plastoelastickými nátermi alebo nátermi 
náchylnými ku zmydelneniu. 

Na silne nasiakavých a prašných podkladoch sa odpo-
rúča ošetrenie prípravkom KEIM Fixativ riedeným vo-
dou v pomere 1: 1 (1: 2) alebo KEIM Spezial-Fixativ 
neriedeným. 

Prípadný vápenný sinter na nových omietkach je po-
trebné odstrániť prípravkom KEIM Ätzflüssigkeit. Opra-
vené miesta by sa mali zásadne ošetriť prípravkom 
KEIM Ätzflüssigkeit (viď Technický list). 

U plôch silne namáhaných zrážkami (náveterné strany, 
rímsy, soklové zóny) sa odporúča použiť hydrofobizá-
ciu KEIM Silangrund. 
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Spracovanie 
KEIM Granital sa môže aplikovať štetcom, valčekom 
alebo airless striekaním (priemer dýzy 0,99 mm/0,039 
palcov; ďalšie informácie viď Technický list k airless 
technológii). Prvý náter sa odporúča aplikovať štetcom 
alebo valčekom. 

Základný náter: 
KEIM Granital riediť do max. 20 % fixatívmi KEIM 
Fixativ alebo KEIM Spezial-Fixativ podľa nasiakavosti 
podkladu 

Vrchný náter: 
KEIM Granital nanášať neriedený. 

Pri veľkých štruktúrnych rozdieloch alebo mnohopočet-
ných vlasových trhlinách použiť KEIM Contact-Plus ako 
základný náter. 

Pri veľmi silnom zaťažení sa odporúča trojnásobný 
náter. 

Na problematické alebo na zle či nerovnomerne na-
siakavé podklady sa ako riedidlo odporúča Spezial-
Fixativ. 

Podmienky na spracovanie: 
Teplota vzduchu a podkladu > +5 °C. Materiál ne-
spracovávajte na priamom slnku ani na podkladoch 
vyhriatych slnkom. Natierané plochy chráňte počas 
spracovania i po ňom pred priamym slnkom, vetrom a 
dažďom. 

Doba schnutia: 
Medzi nátermi je potrebná doba schnutia najmenej 
12 hodín. Pri použití hydrofobizácie KEIM Silangrund 
aplikujte základný náter po cca 4 hodinách. 

Spotreba: 
Na dvojnásobný náter KEIM Granital-Grob a KEIM 
Granital na hladkom podklade:  

 cca 0,2 kg/m2 KEIM Granital-Grob 

 cca 0,03 l/m2 KEIM Fixativ alebo KEIM Spezial 
Fixativ 

 cca 0,2 kg/m2 KEIM Granital 
Tieto hodnoty sú iba orientačné, závislé od priprave-
nosti podkladu a spôsobu spracovania. Presné hodnoty 
spotreby možno zistiť podľa skúšobného náteru. 

Čistenie náradia 
Ihneď po použití umyť vodou. 

Cudzie prísady 
Pre zachovanie špeciálnych vlastností systému KEIM 
Granital® nesmú byť primiešavané žiadne cudzie prí-
sady. 

5. DODÁVANÁ FORMA 

Nádoby s obsahom 5 a 25 kg. 

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 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, 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 produktu 
alebo jeho aplikácie. Publikáciou tohto vydania stráca-
jú skoršie vydania platnosť. 


