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TECHNICKÝ LIST 

KEIM MYCAL®-FIX 
SILIKÁTOVÝ PRÍPRAVOK NA VIAZANIE SPÓR PLESNÍ 

 

1. OPIS PRODUKTU 

KEIM Mycal-Fix je silikátový prípravok na viazanie 
spór plesní. Spóry poletujúce vzduchom predstavujú 
najväčšie riziko pri sanácii plesní. Ohrozujú nielen 
spracovateľa a užívateľa miestností, ale často spôsobu-
jú aj následné poškodenie sekundárnou kontaminá-
ciou. Preto sa pri sanácii plesní musíte v každom prí-
pade vyhýbať rozprašovaniu spór a prípadne ho mi-
nimalizovať ošetrením napadnutých plôch materiálom 
KEIM Mycal-Fix. 

KEIM Mycal-Fix sa používa aj na impregnáciu mine-
rálnych dosiek KEIM Mycal-CS. 

2. OBLASŤ POUŽITIA 

KEIM Mycal-Fix slúži na viazanie spór plesní. KEIM 
Mycal-Fix má spevňujúci účinok, viaže plesne a spóry 
na napadnutých plochách. 

Silne nasiakavé alebo prašné podklady sa spevnia 
prípravkom KEIM Mycal-Fix a potom natrú farbou KEIM 
Mycal-Top. Vďaka vysokému pH KEIM Mycal-Fix navy-
še zabraňuje rastu plesní a minimalizuje riziko nového 
napadnutia. 

KEIM Mycal-Fix tak isto slúži na impregnáciu minerál-
nych dosiek KEIM Mycal-CS (pomocou štetca alebo 
striekaním). 

3. VLASTNOSTI VÝROBKU 

 viaže spóry plesní a obmedzuje ich rozprašovanie 

 spevňuje podklad 

 reguluje nasiakavosť 

 silikátový, alkalický 

 difúzne otvorený, mikroporézny, netvorí film 

 bez prísady rozpúšťadiel a zmäkčovadiel  

Charakteristika materiálu 

 špecifická hmotnosť: cca 1,10 g/cm3  

 pH:   cca 11 

Farba  
Mliečna 

4. POKYNY NA SPRACOVANIE 

Viazanie spór 
V záujme bezpečnosti spracovateľov aj užívateľov 
miestností a na ochranu pred kontamináciou polieta-
vými spórami sa odporúča naniesť KEIM Mycal-Fix 
ešte pred odstránením častí stien napadnutých plesňou. 
Povrch mikrobiálne napadnutých plôch sa musí pred 
odstránením nasýtiť materiálom KEIM Mycal-Fix pomo-
cou štetca alebo valčeka. Aby sa čo najlepšie obme-
dzila prašnosť, odporúča sa napadnuté časti odstraňo-
vať za mokra. Je nevyhnutne potrebné používať 
ochranné opatrenia proti spóram, napr. respirátor.  

Upozornenie: 
Trvalá sanácia plesní znamená vždy odstrániť príčiny a 
napraviť škody. Napadnuté plochy väčšie ako 0,5 m2 
alebo časti napadnuté nielen povrchovo sa musia 
vymeniť, nie iba ošetrovať. 

Spevnenie podkladu: 
KEIM Mycal-Fix je možné použiť aj ako penetráciu 
silne prašných alebo silne nasiakavých podkladov. 
KEIM Mycal-Fix nanášajte neriedený. 

Izolačné dosky KEIM Mycal-CS: 
Pred lepením (mokré do mokrého) sa lepená strana 
dosky impregnuje materiálom Mycal-Fix pomocou 
štetca alebo striekaním. Pred armovaním sa nalepené 
dosky Mycal-CS nastriekajú materiálom Mycal-Fix. 
Ďalšie pokyny na spracovanie nájdete v technických 
listoch pre dosky Mycal-CS-Platte a pre prípravok 
Mycal-Por.  

Podmienky na spracovanie: 
Teplota okolitého vzduchu a podkladu nesmie byť 
počas spracovania a schnutia nižšia ako +5 °C.  

Spotreba: 
impregnácia dosiek Mycal-CS cca 0,1–0,2 l/m2. 

Čistenie náradia: 
Ihneď po použití umyť vodou.. 
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5. DODÁVANÁ FORMA 

Nádoby po 5 a 20 l. 

6. SKLADOVANIE 

V dobre uzatvorených nádobách v chlade, chránené 
proti mrazu cca 12 mesiacov.  

7. NAKLADANIE S ODPADOM 

Viď bezpečnostný list 

8. BEZPEČNOSTNÉ POKYNY 

Plochy, ktoré sa nemajú ošetrovať, najmä sklo, kameň, 
keramika, drevo a pod., chráňte vhodným opatrením.  

Oči a pokožku chráňte pred postriekaním. Pri práci 
nejedzte a nepite.  

Uchovávajte 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. 

 


