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TECHNICKÝ LIST 

KEIM LIGNOSIL®-BASE-DL 
RIEDIDLO DO KEIM LIGNOSIL-BASE 

 

1. OPIS PRODUKTU 

KEIM Lignosil-Base-DL je riedidlo do KEIM Lignosil-Base. 

2. OBLASŤ POUŽITIA 

Riedenie produktu KEIM Lignosil-Base na nastavenie 
konzistencie podľa potreby. Maximálne riedenie 10 %. 

3. VLASTNOSTI VÝROBKU 

 rozpúšťadlový 

 bezfarebný 

 špecifická hmotnosť:   cca 0,78 g/cm3 

Odtieň 
bezfarebný 

4. POKYNY NA SPRACOVANIE 

Dodržujte technický list pre KEIM Lignosil-Base! 

Spotreba 
Maximálne množstvo KEIM Lignosil-Base-DL pridaného 
do KEIM Lignosil-Base je 10 %. Príklad: 1,0 l KEIM 
Lignosil-Base-DL do 10,0 l KEIM Lignosil-Base. 

5. DODÁVANÁ FORMA 

Nádoby po 1 l.  

6. SKLADOVANIE 

KEIM Lignosil-Base-DL možno skladovať v zatvorených 
nádobách a v chladu, avšak chránený pred mrazom 
12 mesiacov. Chráňte pred teplom a priamym slnečným 
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-

vlakované, lakované drevo bez ha-logen-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 vyhľa-
dať lekárske ošetrenie. 

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


