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TECHNICKÝ LIST 

KEIM INDULASTIC-P 
 

 

1. OPIS PRODUKTU 

Lepidlo a hydroizolácia 

2. OBLASŤ POUŽITIA 

Lepenie soklových a perimetrických zatepľovacích do-
siek. Minerálna, natierateľná hydroizolácia. 

3. VLASTNOSTI PRODUKTU 

Odolný voči alkáliám, mrazu, vode. 

Charakteristiky materiálu: 

 spojivo:  disperzia syntetickej 
živice/cement 

 špec. hmotnosť:  cca 1,2g/cm3 

 difúzne ekvivalentná hrúbka vrstvy vzduchu (2mm): 
 sd: cca 2,7 m 

podľa DIN EN ISO 7783-2 

 kapilárna nasiakavosť: W: cca 0,02 kg/(m2 h1/2) 

podľa DIN EN 1062-3 

 priepustnosť pre vodu: trieda III, nízká,  
podľa DIN EN 1062-3 

Odtiene 
cementovo šedá (po rozmiešaní) 

4. POKYNY NA SPRACOVANIE 

Príprava podkladu: 
Podmienkou je na mieste vykonaná izolácia stavby 
podľa DIN 18195. 

Bitúmenové podklady musia byť odvetrané. 

Podklad musí byť pevný, suchý, čistý, zbavený tukov a 
prachu. Je potrebné odborne posúdiť trvalú kompatibilitu 
prípadných existujúcich náterov s lepiacou maltou. 

Nie je možné použiť na za studena samolepiace plasto-
vé pásy (KSK). 

Miešacie pomery: 
1 : 1 hmotnostných dielov Indulastic-P a portlandského 
cementu CEM I 32,5 rozmiešajte pomocou elektrického 

miešadla, až vznikne homogénna konzistencia bez 
hrudiek. 

Na zvýšenie pevnosti možno zvýšiť miešací pomer ce-
mentu až na 1 : 1,3. 

Pri použití ako náter: prídavok vody max. 5 %. 

Nerozmiešavajte viac materiálu, než môžete spracovať 
počas 2-3 hodín.  

Spôsob nanášania: 

Ako lepidlo pod úrovňou terénu 
Rozmiešaný Indulastic-P nanášajte na perimetrické za-
tepľovacie dosky v 6 „buchtách“.  

Ako lepidlo v zóne sokla  
Rozmiešaný Indulastic-P nanášajte na soklové zatepľo-
vacie dosky na rámčeky a body, minimálne na 40 % 
plochy.  

Ako armovacia vrstva  
Rozmiešaný Indulastic-P rovnomerne nanášajte na lepe-
né zatepľovacie dosky. Uložte armovaciu sieťku KEIM 
Glasfaser-Gittermatte, s 10 cm prekrytím na styku, a 
prepracujte stierkou mokré do mokrého. Armovacia 
sieťka má byť uložená v stredu, resp. v hornej tretine 
armovacej vrstvy. Hrúbka armovacej vrstvy 3-4 mm.  

Ako hydroizolácia 
Rozmiešaný Indulastic-P riedený max. 5 % vody naná-
šajte v jednom alebo dvoch náteroch štetcom. Ako hyd-
roizolácia sa KEIM Indulastic-P nanáša na úseky v kon-
takte s terénom. Pod povrchom terénu sa hydroizolácia 
musí pripojiť na izoláciu stavby.  

Nad terénom sa KEIM Indulastic-P nanáša na vrchnú 
omietku ako pás široký 50 mm. KEIM Indulastic-P možno 
pretierať farbami KEIM Soldalit, KEIM Granital a KEIM 
AquaROYALColor. Hydroizolácia má zabrániť stúpaniu 
kapilárnej vlhkosti do vrstiev omietky a armovania. 

V úseku pod terénom sa hydroizolácia chráni pred 
poškodením nopovou fóliou.  
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Ako hydroizoláciu zaisťujúcu druhú izolačnú rovinu pri 
dodatočnej montáži kovových parapetov je potrebné 
naniesť minimálne dvojitý náter alebo vrstvu stierky.  

Podmienky na spracovanie 
Teplota okolitého vzduchu a podkladu počas spracova-
nia a schnutia vyššia ako +5 °C. 

Nespracovávajte na priamom slnku ani na podkladoch 
vyhriatych slnkom. Počas spracovania a po ňom chráňte 
plochy pred priamym slnkom, vetrom a dažďom. 

Doba schnutia 
Min. 3 dni v závislosti od teploty a relatívnej vlhkosti 
vzduchu  

Spotreba 

 ako lepidlo alebo armovanie:  cca 4 kg/m2 
rozmiešaného materiálu 

 ako hydroizolácia:  1,0 kg/m2 rozmiešaného 
materiálu 

Čistenie náradia  
Ihneď po použití umyť vodou. 

Upozornenie: 
Zatuhnutý KEIM Indulastic-P sa nesmie riediť vodou ani 
miešať s čerstvým materiálom. Ak sa KEIM Indulastic-P 
nanáša ako prídavná hydroizolácia na izolačnú stierku 
KEIM Porosan-Dichtungsschlämme, musí sa predtým 
dodržať minimálne 5dňová doba tuhnutia. 

5. DODÁVANÁ FORMA  

Nádoby po 18 kg 

6. SKLADOVANIE 

V originálnych uzatvorených obaloch minimálne 
12 mesiacov. Skladujte v chlade a chránené pred mra-
zom, chráňte pred 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, poškodené je potrebné 
ihneď vymeniť. Pri práci nejesť, nepiť, nefajčiť. Pred pra-
covnou 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 vyhľadať 
lekárske ošetrenie. 

Vyhradzujeme si zmeny slúžiace na zlepšenie produktu 
alebo jeho aplikácie. Publikáciou tohto vydania strácajú 
skoršie vydania platnosť. 


