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TECHNICKÝ LIST 

KEIM INDUSIL 
HOTOVÁ ŠTRUKTÚRNA SILIKÁTOVÁ OMIETKA PRE MINERÁLNE PODKLADY, 

VONKAJŠIA I VNÚTORNÁ 

 

1. OPIS PRODUKTU 

Hotová silikátová omietka z kvalitných surovín splňuje 
maximálne požiadavky na kvalitu. 

2. VLASTNOSTI VÝROBKU 

Vrchná omietka pre minerálne podklady, vonkajšie i 
vnútorné. Dokončovacia omietka v zatepľovacom 
systéme KEIM. Rauputzstruktur s veľkosťou zrna 1 mm 
iba pre ostenia a podhľady. 

Reakcia na požiar a aplikácie podľa certifikátu č. 
33.4.1 Z-45, Z-33,43-185 a Z-33.47-7 2 7.  

3. CHARAKTERISTIKA MATERIÁLU: 

Odolná proti poveternostným vplyvom, dobre prepúšťa 
vodnú paru, odpudzuje vodu, stálofarebná, nežltne.  

 špecifická hmotnosť: 1,9–2,0 g/cm3 

 nasiakavosť:  w < 0,1 kg/ m2.h0,5 

 difúzny odpor: sd = 0,05 m 

 viskozita:  pastová, pripravená 
    na použitie 

 spojivová báza: draselné vodné sklo 

Odtieň 
prírodný biely a prefarbený podľa KEIM Palette exclu-
siv, faktor jasu na zatepľovacom systéme ≥ 30  

4. POKYNY NA SPRACOVANIE 

Príprava podkladu: 
Podklad musí byť čistý, suchý, rovný, nosný a zbavený 
zvyškov znižujúcich adhéziu.  

Minerálne podklady 
Defektné miesta vyrovnajte materiálom KEIM Univer-
salputz alebo KEIM Spachtel. Nerovnomerne nasiaka-
vé podklady zjednoťte materiálom KEIM Spezial-
Fixativ. Aby sa u ryhované štruktúry zabránilo presvi-
taniu podkladu, je potrebné pred nanesením omietky 
KEIM Indusil použiť penetráciu KEIM Haftgrund-Sl.  

Zatepľovací systém 
Pre lepšiu spracovateľnosť vrchnej omietky odporúča-
me použiť medzi armovací materiál a Indusil adhézny 
prípravok Haftgrund-SI. Pod omietky s ryhovanou 
štruktúrou je použitie Haftgrund-SI nevyhnutné, aby sa 
zabránilo presvitaniu podkladu.  

Spracovanie: 
KEIM Indusil pred spracovaním rozmiešajte pomalo-
bežným miešadlom. Naťahujte nerezovou lyžicou, 
stiahnite na hrúbku zrna a podľa potreby vyhlaďte. 
Konzistenciu na spracovanie možno nastaviť pomocou 
prípravku KEIM Spezial-Fixativ (cca 1-2%). Pracujte 
vždy mokré do mokrého, aby nebolo vidieť nadväzo-
vanie. Na jednej ploche spracovávajte vždy iba mate-
riál s rovnakým číslom šarže. 

Podmienky na spracovanie: 
Teplota okolitého vzduchu a podkladu nesmie byť 
počas spracovania a schnutia nižšia ako +8 °C. Ne-
spracovávajte na priamom slnku ani na podkladoch 
vyhriatych slnkom, za dažďa ani za silného vetra. Po 
nanesení chráňte plochy vhodným opatrením pred 
vetrom a dažďom. 

Doba schnutia: 
Cca 12 hodín podľa teploty, vlhkosti vzduchu 
a naneseného množstva. Pretierať možno po 2 dňoch. 

Spotreba: 

 ryhovaná štruktúra, 2 mm – cca 3,8 kg/m2  

 ryhovaná štruktúra, 3 mm – cca 4,5 kg/m2  

 zatieraná štruktúra, 1 mm – cca 2,7 kg/m2  

 zatieraná štruktúra, 2 mm – cca 3,6 kg/m2  

 zatieraná štruktúra, 3 mm – cca 4,3 kg/m2 
Táto hodnota spotreby je orientačná, závislá od vlast-
ností podkladu a spôsobu spracovania. Presnú spotre-
bu môžete zistiť iba podľa vzorových plôch na objekte. 

Čistenie náradia: 
Ihneď po použití umyť vodou. 

Zvláštne podmienky: 
Prefarbené omietky môžu za určitých poveternostných 
podmienok zasychať v obláčikových škvrnách. Nie je 
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to technický nedostatok a nepredstavuje to dôvod na 
reklamáciu. Preto sa musí u prefarbených omietok z 
optických dôvodov počítať s náterom egalizačnou 
farbou KEIM Egalisationsfarbe. 

5. DODÁVANÁ FORMA 

Nádoby po 25 kg. 

6. SKLADOVANIE 

V originálnych obaloch a chránené pred mrazom je 
doba skladovateľnosti min. 6 mesiacov  

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

7. BEZPEČNOSTNÉ POKYNY 

Plochy, ktoré sa nemajú ošetrovať, najmä sklo, kerami-
ku, kameň a pod., chráňte vhodným opatrením. 

Oči a pokožku chráňte pred postriekaním. Pri práci 
nejedzte a nepite.  

Ukladajte mimo dosahu detí. 

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 nevoľnostiach je potrebné ihneď opustiť 
miestnosť, 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. 


