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TECHNICKÝ LIST 

KEIM MARANO®–LIGHT 
 

1. OPIS PRODUKTU 

KEIM Marano-Light je hotová ľahká stierka na vnútor-
né steny a stropy. Je optimalizovaná na aplikáciu 
strojovým striekaním a veľmi racionálnu rýchlosť práce. 
Vybrané ľahké plnidlá zaisťujú jednoduché a efektívne 
spracovanie. 

2. OBLASŤ POUŽITIA 

KEIM Marano-Light možno použiť na všetky obvyklé 
vnútorné podklady. Vďaka kombinácii veľmi vláčnej 
konzistencie a strojovej aplikácie s vysokým prietokom 
materiálu možno veľmi racionálne vytvárať kvalitné 
hladké povrchy (Q3/Q4). KEIM Marano-Light je ide-
álny na celoplošné štukovanie na novostavby i reno-
vácie. 

3. VLASTNOSTI VÝROBKU 

 vláčna konzistencia 

 vysoká plnivosť 

 optimálne strojové spracovanie umožňuje vysoký 
prietok materiálu 

 veľmi dobrá brúsiteľnosť 

 znížená prašnosť pri brúsení 

 jednoduché spracovanie vďaka ultraľahkej receptú-
re 

 na minerálnej báze (org. podiel <5%) 

 plniva: biely dolomit a mikrogulôčky 

Odtieň: 
biely 

Charakteristika materiálu 

 špecifická hmotnosť:  cca 1,05 g/cm3 

 hrúbka vrstvy:  do 5 mm  

 veľkosť zrna:   do 0,15 mm  

4. POKYNY NA SPRACOVANIE 

Príprava podkladu: 
Podklady musia byť suché, čisté a zbavené olejov, 
tukov, prachu a iných povrchových znečistení. Betóno-
vé a omietkové podklady musia byť úplne vyschnuté a 
vytvrdnuté. V betónových podkladoch nesmie maxi-
málna zvyšková vlhkosť prekročiť 3 %. Zvyšky materiá-

lu sa musia odstrániť. Lunkry musia byť vopred vyplne-
né, povrchové nerovnosti úplne vyrovnané stierkou. 
Lesklé podklady sa musia pred nanášaním ošetriť ad-
héznym náterom. 

Spracovanie 
Na dosiahnutie najlepších výsledkov pri airless strieka-
ní by ste mali používať profesionálne vybavenie.  

Údaje o vhodných airless dýzach: viď Technický list 
k airless technológii. 

Upozornenie: 
Použitá hadica musí mať 3/8 alebo 1/2 palca. 

Veľkosť použitej dýzy môže kolísať podľa teploty. Preto 
ju odporúčame vopred vyskúšať. Z pištolí a čerpadiel 
odstráňte filtre! Vzdialenosť od povrchu pri striekaní by 
mala byť cca 30 cm, pištoľ držte kolmo k povrchu. Pri 
nanášaní pohybujte pištoľou rovnomerne a rovnobež-
ne s povrchom. Striekajte najprv vodorovne a potom 
krížom. 

KEIM Marano-Light nechajte po nanesení dokonale 
vyschnúť. V prípade potreby možno tento materiál 
brúsiť jemným brúsnym papierom (min. zrnitosť 120). 

Pred natieraním vnútornou farbou KEIM sa odporúča 
použiť penetráciu KEIM Soliprim Stierka sa musí natrieť 
vhodnou vnútornou farbou, napr. KEIM Innostar, KEIM 
Innopro alebo KEIM Innotop. 

Podmienky na spracovanie:  
Spracovávajte pri teplote vzduchu a podkladu vyššej 
ako +5 °C. 

Doba schnutia: 
KEIM Marano-Light možno pri 23° C a 50% relatívnej 
vlhkosti vzduchu pretierať spravidla po 24 hodinách. 
Pri vyššej relatívnej vlhkosti vzduchu a/alebo nižších 
teplotách sa doba vysychania primerane predĺži. 

Spotreba 
Cca 1 l/m2 pri hrúbke vrstvy 1 mm. Toto je orientačná 
hodnota. Presné hodnoty spotreby závisia od vlastností 
podkladu a spôsobu nanášania a možno ich stanoviť 
len podľa vzorových plôch. 
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Čistenie náradia: 
Vodou. 

5. DODÁVANÁ FORMA 

PE vrecia alebo vedierka s obsahom 15 l.  
Na palete 33 vedier alebo 40 vriec. 

6. SKLADOVANIE 

KEIM Marano-Light možno skladovať v uzatvorených 
obaloch v chlade, suchu a chránené pred mrazom cca 
12 mesiacov. Chráňte pred horúčavou a priamym 
slnkom.  

7. NAKLADANIE S ODPADOM 

Viď bezpečnostný list 

8. BEZPEČNOSTNÉ POKYNY 

Plochy, ktoré sa nemajú spracovať (napr. sklo, kameň, 
keramika a pod.), chráňte vhodnými opatreniami. 
Postriekané okolité plochy alebo komunikácie ihneď 
opláchnite dostatkom vody a očistite. 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. 


