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TECHNICKÝ LIST 

KEIM LIGNOSIL®-ARTIS 

SILIKÁTOVÁ LAZÚROVÁ FARBA NA DREVO 

 

1. OPIS PRODUKTU 

KEIM Lignosil-Artis je hotová silikátová farba na tenko-
vrstvové vonkajšie nátery. V spojení s materiálmi KEIM 
Lignosil-Color/-IQ tvorí KEIM Lignosil-Artis trvalú 
ochranu voči poveternostným vplyvom. 

2. OBLASŤ POUŽITIA 

KEIM Lignosil-Artis sa používa na úpravu vonkajších 
náterov KEIM Lignosil-Color/-IQ. Lazúrové a semitran-
sparentné nátery na KEIM Lignosil-Color/-IQ umožňujú 
remeselné alebo umelecké spracovanie v jednej alebo 
viacerých vrstvách. KEIM Lignosil-Artis je súčasťou 
systému KEIM Lignosil na ochranu rozmerovo nestá-
lych a obmedzene rozmerovo stálych drevených die-
lov voči poveternostným vplyvom. 

3. VLASTNOSTI VÝROBKU 

 výborná ochrana proti vlhkosti (v systéme KEIM 
Lignosil) 

 absolútne odolný vočii UV 

 absolútne svetlostály 

 nedostižná stabilita odtieňa 

 minerálne matný 

 výborná adhézia 

 extrémne odolný voči poveternostným vplyvom 

 nedostižná životnosť 

 netvorí film 

 ľahko sa opravuje, 

 veľmi hospodárne pretieranie 

Charakteristika materiálu 

 špecifická hmotnosť:   cca 1,25 g/cm3 

 difúzne ekvivalentná hrúbka vzduchovej vrstvy: 
   sd* < 0,5 m 

(DIN EN ISO 12572 wet-cup) 

 nasiakavosť vodou:   mc* ≤ 175 g/m2 
(DIN EN 927-2) 

* (KEIM Lignosil-Base + KEIM Lignosil-Color/-IQ + niekoľko vrstiev KEIM 
Lignosil-Artis) 

Odtiene 
biela, vzorkovníky KEIM Exclusiv a KEIM Avantgarde, 
ďalšie odtiene na vyžiadanie. Všetky odtiene sú vzá-
jomne miešateľné. 

Upozornenie: Farebný priestor odtieňov 9001-9010 
sa systémovo odchyľuje od zobrazenia vo vzorkovníku 
KEIM Exclusiv. 

4. POKYNY NA SPRACOVANIE 

Príprava podkladu: 
Podklad musí byť nosný, suchý, čistý a zbavený všet-
kých voľných častí, prachu, oleja a ostatných látok so 
separačným účinkom. 

Spracovanie: 
Spracovanie je možné airless striekaním, štetcom alebo 
valčekom. Výtvarné vlastnosti náteru KEIM Lignosil-Artis 
určuje najmä zvolené náradie, spôsob nanášania, 
počet vrstiev a stupeň riedenia (pomer KEIM Lignosil-
Artis : KEIM Lignosil-Artis-DL). Odporúčame vykonať 
skúšobný náter v pomere 1 : 1 až 1 : 20 (KEIM Ligno-
sil-Artis : KEIM Lignosil-Artis-DL). 

Prvý náter KEIM Lignosil-Artis sa vykonáva na vyschnu-
tú plochu s náterom KEIM Lignosil-Color/-IQ. Pri nie-
koľkovrstvovom nanášaní KEIM Lignosil-Artis sa ďalší 
náter prevádza po uschnutí predchádzajúcej vrstvy. 

Upozornenie: Semitransparentný alebo lazúrový náter 
KEIM Lignosil-Artis môže nahradiť druhý náter KEIM 
Lignosil-Color/-IQ. Pri jednovrstvovom nátere KEIM 
Lignosil-Color sa odporúča dvojvrstvové prepracova-
nie materiálom KEIM Lignosil-Artis/-DL! 

Upozornenie: Pri náteroch dreva sa môže objaviť 
zafarbenie látkami vymytými z dreva. K tomu viď tech-
nický list KEIM Lignosil-Scudo! 

Podmienky na spracovanie: 
Teplota podkladu a vzduchu nad +5 °C. Pracujte len 
za suchého počasia. Nespracovávajte na priamom 
slnku, na podkladoch vyhriatych slnkom ani za silného 
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vetra. Natreté plochy chráňte pred príliš rýchlym vysy-
chaním, pred vetrom, dažďom a silným slnkom. 

Doba schnutia: 
Pri 23 °C a 50% relatívnej vlhkosti vzduchu nelepí asi 
po 6 hodinách, pretierať možno spravidla po 12 hodi-
nách. Pri vyššej vzdušnej vlhkosti alebo nižších teplo-
tách sa doba schnutia primerane predlžuje. 

Spotreba 
Podľa zmiešavacieho pomeru na jeden náter na KEIM 
Lignosil-Color/-IQ cca 0,1 l/m² KEIM Lignosil-Artis/-
DL. Táto hodnota je orientačná. Presná spotreba závisí 
od charakteru podkladu a spôsobu spracovania. 
Možno ju zistiť iba náterom skúšobných plôch na ob-
jekte. 

Čistenie náradia 
Ihneď po použití umyť vodou. 

5. DODÁVANÁ FORMA 

Nádoby po 1,0 l, 2,5 l, 5 l a 20 l.  
Vzorka: 250 ml 

6. SKLADOVANIE 

KEIM Lignosil-Artis možno skladovať 12 mesiacov 
v zatvorených nádobách a v chladu, avšak chránený 
pred mrazom. Chráňte pred teplom a priamym slneč-
ným žiarením. 

7. NAKLADANIE S ODPADOM 

Viď bezpečnostný list 

Upozornenie: 

Drevo ošetrené systémom KEIM Lignosil spadá podľa 
vyhlášky o likvidácii dreva do triedy A II (lepené, po-
vliekané, lakované drevo bez halogen-organických 
zlúčenín v nátere a bez impregnačných prostriedkov). 

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. 

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 vy-
hľadať lekárske ošetrenie. 

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


