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TECHNICKÝ LIST 

KEIM I&F GRUND 
IZOLAČNÝ PAROPRIEPUSTNÝ ZÁKLADOVACÍ PRÍPRAVOK PROTI 

PRESAKOVANIU ŠKVŔN Z PODKLADU 

 

1. OPIS PRODUKTU 

KEIM I&F-Grund je bezfarebný základný náter obsa-
hujúci rozpúšťadlá, veľmi dobre prepúšťa vodné pary.  

2. OBLASŤ POUŽITIA 

KEIM I&F-Grund slúži ako základný náter pre obzvlášť 
ťažké podklady so sklonom k vzniku škvŕn alebo pre-
sakovaniu podkladu.  

3. VLASTNOSTI VÝROBKU 

 spevňujúci 

 vysoko priepustný pre vodné pary 
 (sd = 0,04 m pri dvojitom nátere) 

 odolnosť proti žltnutiu 

 nekrehne 

 dobrá adhézia 

Charakteristika materiálu 

 špecifická hmotnosť:  0,9 g/cm3 

 difúzny ekvivalent hrúbky vzduchovej vrstvy:  
    sd = 0,02 m 

Odtiene: 
bezfarebný 

4. POKYNY NA SPRACOVANIE 

Spracovanie 
Prípravkom KEIM I&F-Grund sa ošetrujú problematické 
podklady, vždy podľa rozsahu poškodenia. 

Postačuje síce jeden náter, všeobecne sa však odporú-
ča náter dvojnásobný s odstupom minimálne 5 hodín.  

KEIM I&F-Grund sa dodáva v konzistencii pripravenej 
na spracovanie a musí sa nanášať neriedený. Podklad 
musí byť nosný, suchý a bezprašný. 

Po najmenej piatich hodinách možno KEIM I&F-Grund 
pretierať prípravkami zo systémov KEIM Biosil, Ecosil-
ME, Quarzil, Concretal, Soldalit alebo Granital.  

Podmienky na spracovanie: 
Materiál nespracovávať pri teplotách pod 5 ° C a 
relatívnej vlhkosti nad 80 %.  

Spotreba 
Pri dvojnásobnom ošetrení prípravkom KEIM I&F-Grund 
cca 0,2 litra na m2. 

Čistenie náradia 
Ihneď po použití nitroriedidlom. 

5. DODÁVANÁ FORMA 

Nádoby s obsahom 5 litrov. 

6. SKLADOVANIE 

V dobre uzatvorených nádobách v chlade, chránené 
proti mrazu cca 12 mesiacov. Chrániť pred vlhkosťou 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.  

Upozornenie: 
Ide o horľavý materiál!  

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. 
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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. 


