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TECHNICKÝ LIST 

KEIM LIGNOSIL®-SCUDO 
IZOLAČNÝ NÁTER NA DREVO 

 

1. OPIS PRODUKTU 

KEIM Lignosil-Scudo je špeciálny bezfarebný vnútorný i 
vonkajší náter v systéme KEIM Lignosil. Vďaka špeciál-
nemu zloženiu zabraňuje prerážaniu zafarbujúcich látok 
z drevených podkladov. 

2. OBLASŤ POUŽITIA 

KEIM Lignosil-Scudo sa používa ako bezfarebná izolač-
ná medzivrstva medzi prvou a druhou vrstvou farby 
v systéme KEIM Lignosil. KEIM Lignosil-Scudo sa zásad-
ne pretiera farbami KEIM Lignosil! Jeho zloženie zaruču-
je optimálnu adhéziu ostatných farieb KEIM Lignosil. 
V interiéri možno KEIM Lignosil-Scudo použiť v prípade 
potreby aj ako penetráciu. 

3. VLASTNOSTI VÝROBKU 

 bezpečný izolačný účinok 

 výborné adhézne vlastností 

 na vodnej báze 

 na vnútorné i vonkajšie použitie  

Charakteristika materiálu 

 špecifická hmotnosť:  cca 1,0 g/cm3 

 spojivo:  disperzia akrylových polymérov 

Odtiene 
bezfarebný 

4. POKYNY NA SPRACOVANIE 

Príprava podkladu: 
Podklad musí byť nosný, suchý (vlhkosť dreva do 18 % 
podľa vestníka BFS č. 18), čistý a zbavený všetkých 
voľných častí, prachu, oleja a ostatných látok sa sepa-
račným účinkom. Pretieranie starých vnútorných náterov 
je potrebné vyskúšať. Odporúčame však staré nátery 
pokiaľ možno kompletne odstrániť a obrúsiť až na zdra-
vé drevo. Olejovité druhy driev očistite nitroriedidlom.  

Spracovanie 
KEIM Lignosil-Scudo sa nanáša v interiéri aj exteriéri 
ako medzivrstva prednostne štetcom alebo valčekom. 
Možno ho nanášať aj airless striekaním. KEIM Lignosil-

Scudo sa spracováva neriedený a po vyschnutí sa musí 
zásadne pretrieť vrchnou farbou KEIM Lignosil. Dodržuj-
te dobu schnutia! 

Podmienky na spracovanie: 
Teplota podkladu a vzduchu nad +8 °C. Pracujte len za 
suchého počasia. Nespracovávajte na priamom slnku, 
na podkladoch vyhriatych slnkom ani za silného vetra. 
Natreté plochy chráňte pred príliš rýchlym vysychaním, 
pred vetrom, dažďom a silným oslnením. 

Doba schnutia 
Pri 23 ° C a 50 % relatívnej vlhkosti vzduchu KEIM 
Lignosil-Scudo asi po 30 minútach nelepí a pretierať ho 
možno spravidla po 12 hodinách. Pri vyššej relatívnej 
vlhkosti vzduchu alebo nižších teplotách sa schnutie 
primerane predĺži. Na dosiahnutie maximálneho izolač-
ného účinku materiálu KEIM Lignosil-Scudo je potrebné 
jeho dokonalé vyschnutie. 

Spotreba 
Pri nátere jednej medzivrstvy na KEIM Lignosil-Inco 
alebo KEIM Lignosil-Color je podľa štruktúry podkladu 
spotreba KEIM Lignosil-Scudo cca 0,1 l/m². 

Táto hodnota je orientačná. Presná spotreba závisí od 
charakteru podkladu a spôsobu spracovania. Možno ju 
zistiť iba náterom skúšobných plôch na objekte. 

Čistenie náradia 
Ihneď po použití umyť vodou. 

5. DODÁVANÁ FORMA 

Nádoby po 2,5 l a 5 l. 

6. SKLADOVANIE 

KEIM Lignosil-Scudo 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 
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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 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 aplikácia. Publikáciou tohto vydania strácajú 
skoršie vydania platnosť. 


