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TECHNICKÝ LIST 

KEIM LIGNOSIL®-INCO-DL 
RIEDIDLO PRE KEIM LIGNOSIL-INCO 

 

1. OPIS PRODUKTU 

KEIM Lignosil-Inco-DL je silikátové riedidlo pre KEIM 
Lignosil-Inco.  

2. OBLASŤ POUŽITIA 

Riedenie produktu KEIM Lignosil-Inco na nastavenie 
semitransparentných až transparentných (lazúrových) 
silikátových farebných náterov a na nátery dreva a 
drevených materiálov v interiéroch. 

3. VLASTNOSTI VÝROBKU 

 minerálne matný 

 difúzne otvorený 

 netvorí film 

 ekologický 

 bez rozpúšťadiel a zmäkčovadiel 

 nevyvíja zdraviu škodlivé emisie 

 veľmi hospodárne sa pretiera 

Charakteristika materiálu 
špecifická hmotnosť:  cca 1,15 g/cm3 

Odtiene 
polopriesvitný, belavý 

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 KEIM Lignosil-Inco je možné štetcom, 
valčekom alebo airless striekaním. 

Konečný náter sa nanáša po zaschnutí prvej vrstvy, 
najskôr po 24 hodinách.  

Ako krycí náter sa KEIM Lignosil-Inco nanáša neriedený. 
Lazúrové nátery sa vytvárajú farbou KEIM Lignosil-Inco 
riedenou riedidlom KEIM Lignosil-Inco-DL. Odporúčame 

miešací pomer v rozpätí od 1 : 1 do 1 : 20 (KEIM Lig-
nosil-Inco : KEIM Lignosil-Inco-DL). 

Upozornenie:  
Pri náteroch dreva sa môže objaviť zafarbenie látkami 
vymytými z dreva. K tomu viď technický list KEIM Lig-
nosil-Scudo!  

Podmienky na spracovanie: 
Teplota podkladu a vzduchu nad +5 °C. Spracovávať len 
za sucha (vlhkosť dreva do 18 %, podľa listu BFS č. 18). 

Doba schnutia: 
Pri 23 °C a 50% relatívnej vlhkosti vzduchu možno 
spravidla pretierať po 24 hodinách. Pri vyššej vzdušnej 
vlhkosti alebo nižších teplotách sa doba schnutia pri-
merane predlžuje. 

Spotreba 
Na dvojitý náter je spotreba na každú vrstvu cca 
0,1 l/m² KEIM Lignosil-Inco. Táto hodnota je orientač-
ná. Presná spotreba závisí od charakteru podkladu a 
spôsobu spracovania. Možno ju zistiť iba náterom 
skúšobnej plochy.  

Čistenie náradia 
Ihneď po použití umyť vodou. 

5. DODÁVANÁ FORMA 

Nádoby po 5 l, 20 l. 

6. SKLADOVANIE 

KEIM Lignosil-Inco-DL 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-
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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. 


