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TECHNICKÝ LIST 

KEIM INNOSTAR® 
 

1. OPIS PRODUKTU 

KEIM Innostar je vysoko kvalitná, mimoriadne silne 
kryjúca a výdatná vnútorná sol-silikátová farba pre 
zdravé bývanie, podľa DIN EN 13 300 (spĺňa aj 
požiadavky DIN 18363 2.4.1, Disperzná silikátová 
farba). 

2. OBLASŤ POUŽITIA 

KEIM Innostar sa vyznačuje veľmi silnou krycou 
schopnosťou v spojení s mimoriadne krásnou belosťou. 
Vďaka univerzálnemu charakteru tohto materiálu je 
KEIM Innostar vhodný na všetky obvyklé vnútorné 
steny a stropy. KEIM Innostar je vhodný na nové náte-
ry i na typické renovácie v obytných i nebytových 
priestoroch. KEIM Innostar je vhodný aj do silne na-
máhaných zón, napr. obchodných domov, kancelárií, 
škôl, úradov. Najmä v objektoch, ktoré sa majú rýchlo 
opraviť a znovu používať, je ideálne použitie náterov 
Innostar, pretože obyvatelia a používatelia nie sú 
obťažovaní zápachom farby. KEIM Innostar je mimo-
riadne silne krycí, väčšinou stačí jeden náter. KEIM 
Innostar možno natierať na všetky obvyklé vnútorné 
podklady. Nie je vhodný na plochy s výkvetom solí, 
laky a drevo. 

3. VLASTNOSTI PRODUKTU 

 mimoriadne silná krycia schopnosť 

 vysoký stupeň bielosti 

 takmer bez zápachu 

 vynikajúcu spracovateľnosť 

 extrémne výdatný 

 vysoká difúzna priepustnosť (sd ≤ 0,01 m) 

 nízke pnutie 

 ekologicky vyhovujúci 

 zamatovo matný povrch 

 neobsahuje rozpúšťadlá ani zmäkčovadlá 

 nehorľavý 

 skutočne minerálny, spĺňa definíciu disperznej 
silikátovej farby podľa DIN 18363, 2.4.1 

 alkalický, preto prirodzene protiplesňový 

Charakteristiky materiálu 

 sd:   ≤ 0,01 m 

 merná hmotnosť: cca 1,4–1,6 g/cm3 

 organický podiel: < 0,5 %  

Klasifikácia podľa DIN EN 13300: 

 stupeň lesku pri 85°:  tupo matný  
   (podľa ISO 2813) 

 kontrastný pomer (krycia schopnosť) pri výdatnosti 

8 m2/l):   trieda 1 
podľa ISO 6504-3 

 odolnosť proti oteru za mokra: trieda 1 
     podľa EN ISO 11998  
    („oteruvzdorný“ podľa DIN 53778) 

 maximálna zrnitosť:  jemný (<100 μm)  
    (podľa EN 21524) 

 Plná deklarácia podľa smernice „natureplus®“: 
silikátové a vápencové plnidlá, kysličník titaničitý, 
kremičitý sol, voda, polyakrylát, hydrofobizačné 
prostriedky, zahusťovadlá, stabilizátory, zmáčadla, 
odpeňovadla.  

Odtiene: 
Biely a mnoho odtieňov zo vzorkovníka KEIM Palette 
exclusiv. Tónovanie iba z výroby. Pri použití slabo 
kryjúcich odtieňov ako červená, oranžová, žltá odpo-
rúčame vykonať základný náter materiálom KEIM 
Innostar v zodpovedajúcom odtieni.  

4. POKYNY NA SPRACOVANIE 

Podklad musí byť nosný, pevný, suchý, čistý, bezpraš-
ný a nemastný. Teplota vzduchu a podkladu pri spra-
covaní a schnutí> 5 °C. 

Sadrová štuka nevyžaduje špeciálnu prípravu. Homo-
genitu povrchu pod nasledujúce nátery, najmä pri 
problematických svetelných pomeroch, možno optima-
lizovať materiálom KEIM Soliprim. U šikmého osvetle-
nia je potrebné dbať na primeranú prípravu podkladu, 
vhodné náradie a zvýšenú starostlivosť spracovania.  

KEIM Innostar možno nanášať štetcom, valčekom 
alebo striekaním (dýza 0,64 mm alebo 0,025 palcov, 
ďalšie informácie v Technickom liste pre airless techno-
lógiu) Riedenie sa robí zásadne len vodou.  

Základný náter: 
(ak je potrebný u veľmi kontrastných plôch): 
10 l KEIM Innostar riedený max. 0,5 l čistej vody.  

Vrchný náter: 
KEIM Innostar neriedený. 
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Čas schnutia: 
Pri normálnej klíme (20 °C a 65 % rel. vlhkosť vzdu-
chu) dodržujte technologickú prestávku medzi nátermi 
cca 6 hodín. 

Spotreba: 
Na hladkom podklade cca 125 ml KEIM Innostar na 
m² a náter. Presnú spotrebu zistíte skúšobným náterom. 

Čistenie náradia:  
Ihneď po použití očistite vodou. 

5. DODÁVANÁ FORMA 

Nádoby po 2,5 l, 5 l nebo 12,5 l  

6. SKLADOVANIE 

12 mesiacov v chlade a chránené pred mrazom, 
v zatvorených obaloch. Chráňte pred horúčavou a 
priamym slnkom. 

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 okulia-
re alebo štít). Osobné ochranné prostriedky musia byť 
udržiavané v použiteľnom stave, 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. 

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. 


