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TECHNICKÝ LIST 

KEIM KRISTALL-FELSIT 
SILIKÁTOVÁ POVLIEKACIA PRÍSADA V SYSTÉME KEIM PURKRISTALAT 

 

1.  OPIS PRODUKTU 

KEIM Kristall-Felsit je silikátová povliekacia prísada do 
základných náterov a medzivrstiev v systémoch KEIM 
Purkristalat a KEIM Unikristalat. KEIM Kristall-Felsit ob-
sahuje vyváženú zmes kvalitných silikátov s najrôznejším 
tvarom zŕn. 

2. OBLASŤ POUŽITIA 

KEIM Kristall-Felsit sa pridáva ako povliekacia prísada 
na prekrytie trhlín a vyrovnanie štruktúrnych rozdielov 
do rozrobenej farby KEIM Purkristalat alebo KEIM Unik-
ristalat na základné nátery a medzivrstvy.  

KEIM Kristall-Felsit možno použiť ako povliekaciu prísa-
du v systéme KEIM Purkristalat na všetky podklady 
vhodné pre KEIM Purkristalat. V exteriéri je vhodný len 
ako prísada.  

KEIM Kristall-Felsit možno použiť v interiéri ako zjedno-
cujúci základný náter pod následné medzivrstvy alebo 
finálne nátery farbami KEIM Quarzil alebo KEIM Quar-
zil-Historisch. 

3. VLASTNOSTI VÝROBKU 

KEIM Kristall-Felsit ako prísada v rozrobenej farbe KEIM 
Purkristalat alebo KEIM Unikristalat prekrýva trhliny a 
vyrovnáva štruktúrne rozdiely podkladu. 

 prekrýva trhliny 

 vyrovnáva štruktúru 

 nerozpustné silicifikované spojenie s podkladom 

 netvorí film 

 maximálne prepúšťa vodnú paru 

 odolný voči UV žiareniu 

 nehorľavý 

 neutralizuje zápachy 

Charakteristika materiálu 

 špecifická hmotnosť:  1,69 g/cm3 

 hodnota pH:   cca 11 

Odtiene 
Biely 

4. POKYNY NA SPRACOVANIE 

Príprava podkladu: 
Podklad musí byť nosný, suchý, nasiakavý, čistý, zbave-
ný prachu a mastnoty. Úplne sa musia odstrániť uvoľne-
né časti, nečistoty, olejovité látky, machy a riasy.  

Staré nátery tvoriace film odstráňte bezo zvyšku odstra-
ňovačom starých disperzných náterov KEIM Dispersion-
sentferner alebo mechanicky. Silne nasiakavé alebo 
pieskujúce podklady sa odporúča najprv ošetriť príprav-
kom KEIM-Fixativ, nariedeným vodou v pomere 1:1. 

Sintrové vrstvy na nových omietkach sa odstraňujú lep-
tacou tekutinou KEIM Ätzflüssigkeit podľa predpisu (viď 
Technický list) 

Spracovanie 
Povliekacie základné nátery a medzivrstvy v systéme 
KEIM Purkristalat s pridaním KEIM Kristall-Felsitu sa 
nanášajú štetcom bez ostrých prechodov mokré do 
mokrého. 

Povliekacie základné nátery a medzivrstvy v systéme 
KEIM Unikristalat s pridaním KEIM Kristall-Felsitu sa 
nanášajú valčekom alebo štetcom. 

Spracovaním štetcom sa dosiahne lepší zjednocujúci 
účinok.  

Namiešanie farby 
Do 4 litrov KEIM Fixativu sa namočí 5 kg farebného 
prášku KEIM Purkristalat a rozmieša sa na 10 litrov 
hotovej homogénnej farby na vrchný náter. Lepšia ho-
mogenita a výdatnosť (menšia spotreba!) sa dosiahne 
pri rozrobení farby deň vopred. Na základné nátery 
a medzivrstvy sa rozrobená farba riedi podľa predpisu 
KEIM Fixativom a primieša sa povliekacia prísada KEIM 
Kristall-Felsit. 

Množstvo pridávaného KEIM Kristall-Felsitu:  
Podľa požadovaného povliekacieho a vyrovnávacieho 
účinku sa do základného náteru pridá 50 % alebo 
100 % KEIM Kristall-Felsitu a do medzivrstvy prípadne 
ďalších 50 %. 
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Prídavok 50 %:  
10 kg rozrobeného KEIM Purkristalatu + 5 kg KEIM 
Kristall-Felsitu + 2-6 litrov KEIM Fixativu (základný náter) 
alebo 2-4 litre KEIM Fixativu (medzivrstva) 

Prídavok 100 %:  
10 kg rozrobeného KEIM Purkristlatu + 10 kg KEIM 
Kristall-Felsitu + 2-6 litrov KEIM Fixativ (základný náter 

Podmienky na spracovanie: 
Teplota vzduchu a podkladu > +5 °C. Materiál nespra-
covávajte pri priamom slnku ani na podkladoch vyhria-
tych slnkom. Natierané plochy chráňte počas spracova-
nia i po ňom pred priamym slnkom, vetrom a dažďom.  

Doba schnutia: 
Medzi nátermi je nutná doba schnutia najmenej 12 
hodín. 

Spotreba 
Na hladkom podklade na každý povliekací náter: 

 s prídavkom 50 %: cca 0,1 kg KEIM Kristall-Felsitu, 
s prídavkom 100 %: cca 0,2 kg KEIM Kristall-Felsitu, 

Tieto hodnoty sú iba orientačné, závislé na pripravenosti 
podkladu a spôsobu spracovania. Presné hodnoty spot-
reby možno zistiť podľa skúšobného náteru. 

Čistenie náradia: 
Po skončení práce vodou. Počas prestávok náradie 
uchovávajte vo farbe alebo vo vode. 

5. DODÁVANÁ FORMA 

Nádoby 5 a 25 kg. 

6. SKLADOVANIE 

V dobre zatvorených nádobách je doba skladovateľnos-
ti min. 12 mesiacov v chladnom, ale nemrznúcom pro-
stredí. 

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. 

 


