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TECHNICKÝ LIST 

KEIM GRUNDIERWEIß  
ZÁKLADNÁ VNÚTORNÁ SILIKÁTOVÁ JEDNOZLOŽKOVÁ FARBA 

V KOMBINÁCII S FARBAMI KEIM BIOSIL A KEIM ECOSIL-ME 

NA VYROVNANIE ROZDIELNEJ NASIAKAVOSTI 

 

1. OPIS PRODUKTU 

KEIM Grundierweiß je silikátová vnútorná základná 
farba. 

2. OBLASŤ POUŽITIA 

KEIM Grundierweiß slúži na základné nátery 
v kombinácii s farbami KEIM Biosil a KEIM Eco-sil-ME. 
KEIM Grundierweiß slúži na zjednotenie rôzne nasia-
kavých podkladov. Pri použití KEIM Ecosil-ME na 
starých organických náteroch sa KEIM Grundierweiß 
používa ako prvý náter.  

Pri farebných náteroch materiálmi KEIM Biosil a KEIM 
Ecosil-ME na sadrokartónu a na podkladoch 
s opravami sadrou je prvý náter neriedeným KEIM 
Grundierweiß nevyhnutný. 

KEIM Grundierweiß sa nepoužíva na čisto sadrové 
omietky. Nevhodný je aj na plochy s výkvetom solí, na 
laky a drevo.  

3. VLASTNOSTI VÝROBKU 

 zjednocuje nasiakavosť  

 ekologicky vyhovujúci 

Charakteristika materiálu 

 špecifická hmotnosť:  cca 1,45 g/cm2 

 difúzny ekvivalent hrúbky  
vzduchovej vrstvy:   sd < 0,03 m  

Odtiene 
Materiál sa štandardne vyrába v bielej farbe  

4. POKYNY NA SPRACOVANIE 

Príprava podkladu: 
Podklad musí byť nosný, suchý a čistý, zbavený prachu 
a mastnoty. Teplota podkladu a prostredia počas 
spracovania a vysychania > 5 °C.  

Silne nasiakavé alebo kriedujúce podklady musia byť 
ošetrené materiálom KEIM Soliprim. 

Spracovanie 
KEIM Grundierweiß sa nanáša zväčšia neriedený 
valčekom alebo maliarskym štetcom.  

Pred ďalším náterom materiálmi KEIM je čakacia doba 
min. 6 hod. 

Spotreba 
cca 0,2 l/m2 KEIM Grundierweiß (na jeden náter na 
hladkom podklade) 

Táto hodnota je orientačná. Presnú spotrebu zistíte 
skúšobným náterom. 

Čistenie náradia 
Ihneď po použití umyť vodou. 

5. DODÁVANÁ FORMA 

Nádoby s obsahom 5 a 15 litrov 

6. SKLADOVANIE 

V dobre zatvorených nádobách je doba skladovateľ-
nosti min. 12 mesiacov v nemrznúcom prostredí. 

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

7. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 

Zakryte plochy, ktoré sa nemajú natierať, najmä sklo, 
keramiku a prírodný kameň. Oči a pokožku chráňte 
pred postriekaním. Ukladajte mimo dosahu detí. 
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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 nevoľnosti je potrebné ihneď opustiť miest-
nosť, prípadne vyhľadať lekársku pomoc. 

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. 

 


