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TECHNICKÝ LIST 

KEIM INTACT 
POVLIEKACÍ VNÚTORNÝ SILIKÁTOVÝ NÁTER A POVLIEKACIA PRÍSADA 

 

1. OPIS PRODUKTU 

KEIM Intact je univerzálny vnútorný silikátový povlie-
kací náter podľa DIN 18363 ods. 2.4.1. 

2. OBLASŤ POUŽITIA 

KEIM Intact je vhodný na povliekacie základné nátery 
alebo ako povliekacia prísada do KEIM Biosil alebo 
KEIM Ecosil-ME na povliekacie, egalizačné nátery 
nehomogénnych podkladov, napríklad starých pod-
kladov s trhlinami, opravami alebo inými rozdielmi 
štruktúry. KEIM Intact možno použiť, keď sa má na 
hladkých podkladoch (napr. sadrokartón) dosiahnuť 
drsnosť podobná omietke. KEIM Intact a zmesi s KEIM 
Intact ako povliekaciou prísadou možno používať ako 
základný náter alebo v dvoch vrstvách ako základný a 
vrchný náter. 

3. VLASTNOSTI VÝROBKU 

 povliekací, vyrovnávací 

 štruktúruje hladké podklady 

 široké spektrum použitia, možno miešať s KEIM 
Biosil alebo KEIM Ecosil-ME 

 prepúšťa vodnú paru 

 bez rozpúšťadiel, zmäkčovadiel, biocídov 

 nehorľavý 

 minerálne alkalický, zabraňuje rastu plesní 

 dobrá priľnavosť 

 minerálne matný, nelesklý 
hospodárny vďaka jednoduchej aplikácii 

Charakteristika materiálu 

 špecifická hmotnosť:  1,60 g/cm3 

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

Odtiene 
Biely a farebné odtiene podľa vzorkovníka KEIM Palet-
te exclusiv (okrem 9001-9010). KEIM Intact možno 
tónovať farebnými koncentrátmi KEIM Farbkonzentrat 
alebo zmiešaním s KEIM Biosil alebo KEIM Ecosil-ME 

4. POKYNY NA SPRACOVANIE 

Príprava podkladu: 
Podklad musí byť suchý a čistý. Odstráňte prach a 
voľné časti. Silne nasiakavé alebo prašné podklady sa 
vopred spevní prípravkom KEIM Soliprim alebo KEIM 
Spezial-Fixativ®. Nosné staré nátery alebo ich zvyšky 
možno prepracovať náterom KEIM Intact. Pri starých 
organických náteroch je potrebné preskúšať odolnosť 
ich spojiva proti zmydelnenia. Glejové farby sa musia 
dôkladne odstrániť. Pri starých náteroch odporúčame 
skúšobné plochy, aby sa zistilo prerážanie látok (drevi-
té farbivá, decht a pod.). 

Pri spracovaní na sadrokartónu sa môže objaviť zafar-
benie ligninovými časticami z kartónu, pokiaľ sú sadro-
kartónové dosky vystavené slnečnému žiareniu alebo 
dlhší čas zabudované alebo uskladnené vo vlhkom 
prostredí. Toto zafarbenie možno odstrániť po nátere 
základnou farbou celoplošným izolačným náterom 
KEIM Isolierweiß, než sa nanesie vrchný náter.  

Spracovanie 
Náter sa nanáša štetcom, valčekom alebo striekaním 
(dýza 0,99 mm, 0,039 palcov; ďalšie informácie viď 
Technický list k airless technológii). Na úsporné spra-
covanie valčekom možno zmiešať KEIM Intact 
v pomere 1 : 1 až 1 : 2 s KEIM Biosil alebo KEIM 
Ecosil-ME. Táto zmes je ideálnym podkladom pod 
následné lazúrovanie. Povliekací účinok je väčší pri 
neriedenom KEIM Intact.  

Spracovanie štetcom má najväčší povliekací účinok, pri 
spracovaní valčekom vzniká štruktúrovanejší povrch.  

Medzi základným a vrchným náterom je potrebné 
dodržať časový odstup najmenej 12 hodín. 

Ak je to potrebné, riedi sa prípravkom KEIM Spezial-
Fixativ  

Spotreba 
Cca 0,25 l/m2 ako nezmiešaný základný náter, závisí 
od podkladu a spôsobu spracovania. Ak je to potreb-
né, riedi sa prípravkom KEIM Spezial-Fixativ.  
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Čistenie náradia 
Ihneď po použití umyť vodou. 

5. DODÁVANÁ FORMA 

Nádoby s objemom 2,5 l, 5 l a 15 l. 

6. SKLADOVANIE 

V dobre zatvorených nádobách v chlade, chránené 
proti mrazu cca 12 mesiacov.  

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 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 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. 
 


