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TECHNICKÝ LIST 

KEIM MYCAL®-CS-PLATTE 

 

1. OPIS PRODUKTU 

KEIM Mycal-CS-Platte sú vápenno-silikátové dosky s 
veľmi dobrými sorpčnými vlastnosťami. 

2. OBLASŤ POUŽITIA 

KEIM Mycal-CS-Platte je vhodný na sanácie plôch 
napadnutých plesňami a na reguláciu vlhkosti 
v miestnostiach. Dosky KEIM Mycal-CS-Platte bránia 
kondenzácii vody na povrchu, čím brzdia rast plesní a 
zlepšujú klímu v miestnosti. Na pripojenie stien a stro-
pov slúžia vápenno-silikátové tesniace kliny a špeciál-
ne špaletové dosky.  

3. VLASTNOSTI VÝROBKU 

 nehorľavosť podľa DIN 4102: A1 

 difúzny odpor: µ = 4–5 

 tepelná vodivosť: 0,060 W/mK 

 objemová hmotnosť:  cca 200–240 kg/m3 

 pH:  cca 10 

 rozmerová stálosť podľa EN 1604:  
  zmena max. 0,5 % 

 absolútne odolný voči vlhkosti 

4. POKYNY NA SPRACOVANIE 

Príprava podkladu 
Podklad musí byť čistý, suchý, rovný, nosný a zbavený 
zvyškov zhoršujúcich adhéziu. Nesmie byť príliš nasia-
kavý. Podklad na lepenie musí byť pevný v ťahu. Ne-
priedušné nátery, tapety a pod. sa musia odstrániť. 

Mikrobiálne napadnuté podklady sa ošetria príprav-
kom KEIM Mycal-Fix a za mokra odstránia (najmenej 
0,5 m za viditeľnú hranicu), aby sa čo najviac obme-
dzilo rozprášenie spór. Nevyhnutné sú ochranné opat-
renia ako napr. respirátory. Odporúčame podklady 
ošetriť prípravkom KEIM Mycal-Ex.  

Aplikácia 
Silne nasiakavé podklady vopred dostatočne navlhčiť 
vodou. Dosky KEIM Mycal-CS sa kladú zdola nahor 
tesne na zraz, dodržiava sa väzba. Pred nanesením 
tmelu sa každá doska navlhčí 0,75-1,0 l vody. 

Potom sa na celú plochu čerstvo navlhčenej dosky 
nanesie zubovým hladidlom KEIM Mycal-Por, mokré 
do mokrého. Dosky KEIM Mycal-CS sa zľahka pritla-
čia na podklad a usadia, prebytočný tmel sa stiahne. 
Špaletové dosky a kliny KEIM Mycal-CS sa dostatočne 
navlhčia a celoplošne nalepia tmelom KEIM Mycal-
Por. 

Dosky možno rezať pílou, hrany rezu prípadne opra-
covať jemnejším pilníkom alebo rašpľou.  

5. DODÁVANÁ FORMA 

dosky KEIM Mycal-CS: 

 paleta  48 ks = 30 m2 

 paleta  16 ks = 10 m2 

 formát:  100 x 62,5 cm 

 hrúbka: 25 mm 

kliny KEIM Mycal-CS: 

 kartón  4 ks 

 formát:  125 x 50 cm 

 hrúbka:  30–8 mm 

špaletové dosky KEIM Mycal-CS: 

 kartón  20 ks 

 formát:  50 x 25 cm 

 hrúbka:  15 mm 

6. SKLADOVANIE 

V suchu na palete. Dosky, kliny a špaletové dosky 
KEIM Mycal-CS chráňte pred vlhkom.  

 

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


