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TECHNICKÝ LIST 

KEIM INDULAQUA 
 

1. OPIS PRODUKTU 

Vodou riediteľný bezrozpúšťadlový prostriedok na 
penetráciu a spevňovanie na báze akrylového hydro-
solu. 

2. OBLASŤ POUŽITIA 

Na použitie pripravený penetračný prostriedok na 
nasiakavé podklady. Špeciálne pred lepením kontakt-
ného zatepľovacieho systému. 

3. VLASTNOSTI VÝROBKU 

riediteľný vodou, bez prídavku rozpúšťadiel, ekologic-
ký, spevňujúci, regulujúci vlhkosť, dobre vsakuje, odol-
ný proti alkáliám, nepáchne 

 spojivo:  disperzia akrylovej živice 

 hustota: 1,0 g/cm3. 

4. POKYNY NA SPRACOVANIE 

Príprava podkladu: 
Podklad musí byť čistý, suchý, rovný, nosný a zbavený 
vrstiev zhoršujúcich adhéziu. 

Aplikácia: 
KEIM Indulaqua pred použitím premiešajte. Nanáša 
sa štetcom, valčekom alebo polievaním (nie strieka-
ním!) mokré do mokrého. KEIM Indulaqua musí vsiak-
nuť do podkladu a nesmie zaschnúť do lesku. Podľa 
nasiakavosti podkladu možno prípravok Indulaqua 
riediť vodou v maximálnom pomere 1 : 2. 

Podmienky na spracovanie: 
Teplota okolitého vzduchu a podkladu počas spraco-
vania a schnutia nad +5 ° C, maximálna relatívna 
vlhkosť vzduchu do 85 %. Spracovávať len za suchého 
počasia. Nespracovávať na priamom slnku, na pod-
kladoch vyhriatych slnkom ani za silného vetra. Ošet-
rené plochy chráňte vhodnými opatreniami pred príliš 
rýchlym vysychaním a dažďom 

Spotreba: 
Podľa nasiakavosti cca 0,20–0,40 l/m2  

Táto hodnota spotreby je orientačná, odvisí od vlast-
ností podkladu a spôsobu spracovania. Presnú spotre-

bu môžete zistiť iba náterom vzorových plôch na ob-
jekte. 

Doba schnutia: 
Prepracovať možno cca po 12 hodinách.  

Čistenie náradia: 
Ihneď po použití umyť vodou. 

5. DODÁVANÁ FORMA 

Nádoby po 10 litroch  

6. SKLADOVANIE 

V suchu a chránené pred mrazom. 12 mesiacov 
v originálnych uzatvorených obaloch. 

7. NAKLADANIE S ODPADOM 

Viď bezpečnostný list 

8. BEZPEČNOSTNÉ POKYNY 

Plochy, ktoré sa nemajú natierať (napr. sklo, kameň, 
keramika a pod.), chráňte vhodnými opatreniami. 
Postriekané okolité plochy alebo komunikácie ihneď 
opláchnite dostatkom vody a očistite. 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, poškodené je potreb-
né 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. 
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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. 


