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TECHNICKÝ LIST 

KEIM MARANO®-PRO 
 

1. OPIS PRODUKTU 

KEIM Marano-Pro je univerzálna stierka, vhodná na 
všetky obvyklé podklady na novostavby i renovácie. 
KEIM Marano-Pro je materiál hotový na použitie, 
primárne určený na ručnú aplikáciu, v prípade potreby 
ho možno spracovávať aj strojovo. 

2. OBLASŤ POUŽITIA 

KEIM Marano-Pro je ideálny na celoplošné štukovanie 
stien a stropov. KEIM Marano-Pro je možné používať 
na minerálne, organické a zmiešané podklady. KEIM 
Marano-Pro dáva kvalitný vzhľad povrchu 
s intenzívnou belosťou a dobrou povrchovou odolnos-
ťou. 

3. VLASTNOSTI VÝROBKU 

 maximálna plnivosť  

 univerzálne použitie 

 veľmi intenzívna belosť 

 jemný povrchový vzhľad 

 celoplošné aj čiastočné spracovanie 

 rozotrenie do stratena 

 veľmi dobrá brúsiteľnosť 

 na minerálnej báze (org. podiel < 5 %) 

Odtieň: 
biely  

Charakteristika materiálu 

 špecifická hmotnosť:  cca 1,75 g/cm3 

 hrúbka vrstvy:  do 4 mm  

 veľkosť zrna:   do 0,15 mm 

 pH:    cca 9  

4. POKYNY NA SPRACOVANIE 

Príprava podkladu: 
Podklad musí byť nosný, suchý a čistý. Uvoľnené staré 
nátery odstráňte. V betónových podkladoch nesmie 
maximálna zostatková vlhkosť prekročiť 3 %. 

Spracovanie 
Stierková hmota sa dodáva pripravená na použitie. 
Naťahuje sa v tenkej vrstve hladidlom, nesmie sa pre-

kročiť maximálna hrúbka vrstvy 4 mm. Hlbšie priehlbi-
ny sa musia vopred vyplniť. 

Doba schnutia: 
KEIM Marano-Pro 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. 

Upozornenie: 
Po brúsení a dôkladnom odstránení prachu zo stierko-
vaného povrchu sa odporúča základný náter materiá-
lom KEIM Soliprim. Stierka sa musí natrieť vhodnou 
vnútornou farbou, napr. KEIM Innostar, KEIM Innopro 
alebo KEIM Innotop. 

Spotreba 
Cca 1,75 kg/m² pri celoplošnom štukovaní a hrúbke 
vrstvy 1 mm.  

Podmienky na spracovanie:  
Nespracovávať pri vysokých teplotách vzduchu, silnom 
prievane alebo pri teplotách pod +5 °C (vzduch i 
stena). 

Čistenie náradia:  
Ihneď pri prerušení a po ukončení práce vodou. 

5. DODÁVANÁ FORMA 

Vedrá po 18 kg  
Na palete 33 vedier 

6. SKLADOVANIE  

V chlade, suchu a chránené pred mrazom. Neotvorené 
balenia možno skladovať cca 12 mesiacov. 

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 
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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. 


