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TECHNICKÝ LIST 

KEIM KÜNSTLERFARBEN  

(KEIM A-TECHNIK) 
ČISTO SILIKÁTOVÉ FARBY NA VONKAJŠIE A VNÚTORNÉ UMELECKÉ 

NÁSTENNÉ MAĽBY  

 

1. OPIS PRODUKTU 

KEIM Künstlerfarben 
KEIM Künstlerfarben sú dvojzložkové čisto silikátové 
farby na umelecké maľby s najvyššou životnosťou a 
neprekonateľnou žiarivosťou farieb. KEIM Künstlerfar-
ben sa skladajú z farebných pást a z tekutého fixatívu 
KEIM Fixiermittel z vodného skla.  

Pasta KEIM Künstlerfarbe  
Mimoriadne kvalitný čisto anorganický farebný prípra-
vok s maximálnou koncentráciou vybraných minerál-
nych pigmentov a najjemnejších silicifikujúcich pomoc-
ných látok, rozrobený destilovanou vodou.  

KEIM Fixiermittel 
Čisto silikátové spojivo (silikát draselný) do farieb 
KEIM Künstlerfarben na následné fixovanie hotových 
malieb. 

2. OBLASŤ POUŽITIA 

KEIM Künstlerfarben sa prednostne aplikujú na mate-
riál KEIM Malgrundmasse, ktorá predstavuje ideálny 
nosič obrazu.  

KEIM Künstlerfarben možno spracovať ako krycí náter 
aj ako lazúru. Maľovanie farebnými pastami bez spo-
jiva dovoľuje vykonávať počas práce korektúry a prá-
cu prerušovať. KEIM Künstlerfarben okúzľujú vďaka 
vysokej koncentrácii pigmentov a čistote farieb s nedo-
stihnuteľnou žiarivosťou. Čisto silikátové spojivo zaruču-
je stabilitu a extrémne dlhú životnosť.  

3. VLASTNOSTI VÝROBKU 

 absolútne svetlostále anorganické pigmenty 

 maximálna koncentrácia pigmentov 

 minerálne matný pri nedostižnej žiarivosti 

 extrémne odolný proti klimatickým vplyvom 

 vysoká priepustnosť pre paru (sd = 0,01 m) 

 všetky zložky sú odolné voči UV žiareniu 

 nehorľavý 

 odolný proti plynným priemyselným splodinám 

 odolný proti rozpúšťadlám 

 nenapúča 

 možné sú všetky požadované druhy vzhľadu od 
krycieho po lazúry 

 ekologicky vyhovujúci 

Charakteristika materiálu 

Pasta KEIM Künstlerfarbe:  

 špecifická hmotnosť:  1,3-1,5 g/cm3 

KEIM Fixiermittel:  

 špecifická hmotnosť:   1,17 g/cm3 

 hodnota pH:   cca 11  

KEIM Künstlerfarben (zafixovaná): 

 difúzny ekvivalent hrúbky vzduchovej vrstvy: 
     sd = 0,01 m 

Odtiene 
Materiál sa štandardne vyrába v 30 odtieňoch podľa 
vzorkovníka KEIM Art&Decor (Künstlerfarben). 

4. POKYNY NA SPRACOVANIE 

Príprava podkladu 
Materiál KEIM Malgrundmasse naneste podľa poky-
nov v technickom liste. Po dostatočnej čakacej dobe 
hojne natrite smerom zdola nahor leptacou tekutinou 
KEIM Ätzflüssigkeit, nariedenou vodou v pomere 1 : 3. 
Dostatočne umyte vodou. 

Spracovanie 

Maľovanie: 
Podklad pred maľovaním dobre navlhčite destilovanou 
vodou, aby ste mohli maľovať mokré do mokrého. 
Striekajte vodu na podklad fixírom tak dlho, až bude 
nasýtený a nebude prijímať ďalšiu vodu. 
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KEIM Künstlerfarben (pasty pripravené vo výrobe) sa 
riedia podľa potreby destilovanou vodou. V tejto forme 
sa s nimi dá pracovať krycou ako aj lazúrovou techni-
kou. Farby sa však nesmú nanášať pastózne. Ak počas 
práce farby vsakujú do podkladu, ten sa musí znovu 
navlhčiť. 

Kým nie je maľba zafixovaná, možno ľahko vykonávať 
opravy. Obraz navlhčite destilovanou vodou, farbu 
odstráňte vlhkou špongiou a opravované miesto znovu 
premaľujte. 

Prestávky v práci sú bez problémov možné, ak pred 
začatím ďalšej práce podklad znovu navlhčíte. 

Fixovanie: 
Maľby farbami KEIM Künstlerfarben sa fixujú opakovane. 
Podklad musí byť pred fixovaním suchý. KEIM Fixiermittel 
narieďte destilovanou vodou v pomere 1 : 3 a fixírom 
nastriekajte na hotovú maľbu. Pri prvom a druhom fixova-
ní sa nanáša len veľmi slabá hmla. Pri treťom a štvrtom 
fixovaní použite fixatív trochu viac nariedený. Potom sa 
maľba ešte štyrikrát až päťkrát pretrie nariedeným fixatí-
vom pomocou širokého štetca. Nanášajte len toľko tekuti-
ny, aby zriedený fixatív po 3 minútach úplne vsiakol do 
podkladu. Prebývajúci materiál opatrne odsajte čistou 
handričkou. Miesta, ktoré už neprijímajú ďalší fixatív, pri 
ďalšom nanášaní vynechajte, aby ste predišli zosklovatení 
prebytočného fixatívu.  

Fixovanie je hotové, keď sa farba už nedá zotrieť bie-
lou handričkou.  

Doba schnutí 
Medzi jednotlivým nanášaním fixatívu KEIM Fixiermittel 
dodržujte dobu schnutia minimálne 12 hodín. Pred-
chádzajúca vrstva fixatívu musí za všetkých okolností 
dobre preschnúť.  

Podmienky na spracovanie: 
Teplota okolitého vzduchu a podkladu > +5 °C. Nema-
ľujte ani nefixujte na priamom slnku ani na podkladoch 
vyhriatych slnkom. Natierané plochy chráňte počas 
spracovania i po ňom pred priamym slnkom, vetrom a 
dažďom.  

Spotreba: 
Presné hodnoty spotreby možno zistiť podľa skúšobné-
ho náteru. 

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

Cudzie prísady 
Kvôli zachovaniu špeciálnych vlastností produktu KEIM 
Künstlerfarben je zakázané pridávať ďalšie látky. 

Údržba malieb: 
V intervaloch asi 10 až 20 rokov je vhodné očistiť 
maľby od prachu a špiny mäkkou kefou a vodou 
s prídavkom asi 5% roztoku amoniaku. Potom umyte 
čistou vodou. Úplne vyschnuté plochy sa na dodatoč-
né fixovanie niekoľkokrát prestriekajú zmesou KEIM-
Fixiermittel a vody v pomere 1 : 3. 

5. DODÁVANÁ FORMA 

KEIM Künstlerfarben:  
fľaše po 100 ccm 

KEIM Fixiermittel: 
nádoby po 0,5 l 

Na vzorkovanie sa ponúka vzorkovník KEIM Künstler-
farben-Sortiment. 

6. SKLADOVANIE 

V dobre zatvorených nádobách je doba skladovateľ-
nosti min. 12 mesiacov v chladnom, ale nemrznúcom 
prostredí. 

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 potreb-
né ihneď vymeniť. Pri práci nejesť, nepiť, nefajčiť. Pred 
pracovnou prestávkou a po práci umyť vodou a myd-
lom a ošetriť reparačným krémom. 

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


