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TECHNICKÝ LIST 

KEIM MYCAL®-TOP 
VYSOKO ŠPECIALIZOVANÁ VNÚTORNÁ SILIKÁTOVÁ FARBA PROTI 

NAPADNUTIU PLESŇOU 

 

1. OPIS PRODUKTU 

KEIM Mycal-Top je vysoko špecializovaná silikátová 
farba podľa DIN EN 13 300 (spĺňa aj požiadavky 
DIN 18363 ods. 2.4.1.) Do miestností ohrozených a 
napadnutých plesňou. Mycal-Top spája rôzne pôsobe-
nie proti plesniam: mimoriadnu difúznu otvorenosť 
a vlastnosti znižujúce vlhkosť. Mycal-Top znižuje po-
vrchovú vlhkosť stien a tým minimalizuje hlavné pod-
mienky vzniku mikrobiálneho napadnutia. Vysoká alkali-
ta farby navyše brzdí rast plesní. Anorganické zloženie 
preukázateľne neposkytuje plesniam žiadne živiny 
(doložené atesty). Vďaka prísade prirodzene antimikro-
biálneho minerálu má Mycal-Top navyše dezinfekčné 
vlastnosti a fotokatalyticky aktívne pigmenty rozkladajú 
škodliviny. 

2. OBLASŤ POUŽITIA 

KEIM Mycal-Top je vhodný najmä na kvalitné krycie 
nátery v miestnostiach vykazujúcich zvýšené riziko 
plesnivenia. Okrem toho sa Mycal-Top používa 
v protiplesňovom systéme Mycal na renováciu plôch 
zasiahnutých plesňami. Vhodným podkladom sú všetky 
minerálne omietky, betón, sadrokartón, sklená tkanina a 
nosné staré nátery. Silne nasiakavé alebo prašné pod-
klady sa ošetria materiálom KEIM Mycal-Fix. Pri nátere 
sadrokartónu je vhodný základný náter neriedenou 
bielobou KEIM Grundierweiß, pri farebných náteroch 
sadrokartónu je nevyhnutný. Nevhodné je bodové 
tmelenie sadrou. Bodové tmelenie sa odporúča vyko-
návať materiálom KEIM Dolomitspachtel. Nevhodné sú 
plochy s výkvetom solí, lakované a drevené.  

3. VLASTNOSTI VÝROBKU 

 vysoko difúzne otvorený, reguluje vlhkosť 

 dezinfikuje vďaka prísade prirodzene antimikrobiál-
neho minerálu 

 bráni rastu plesní (atest na rezistenciu proti plesnive-
niu) 

 bez pridaných fungicídov 

 fotokatalytický účinok: rozkladá organické látky a 
redukuje tým množstvo živín pre plesne  

 vysoká mechanická odolnosť, vysoko odolný voči 
oteru  

 odolný voči dezinfekčným prostriedkom 

 bez prídavku rozpúšťadiel 

 bez zmäkčovadiel a látok podporujúcich fogging 
(černenie) 

 odporúčaný z hľadiska hygieny bývania, vhodný pre 
alergikov (atest TÜV) 

 vyhovujúci pre potraviny (atest) 

 ľahko sa prepracúva 

 vysoká krycia schopnosť 
nehorľavý (trieda stavebných hmôt A2 podľa DIN 
4102-A2 a trieda A2-s1d0 podľa EN 13501-1, 
atest) 

Charakteristika materiálu 

 pH:   cca 11 

 org. podiel:  < 5 % 

 špecifická hmotnosť: cca 1,50 g/cm3 

 difúzny ekvivalent hrúbky vzduchovej vrstvy: 
   sd < 0,01 m 

   (podľa DIN EN ISO 7783-2) 

Klasifikácia podľa DIN EN 13300 

 stupeň lesku pri 85°  
(podľa ISO 2813):   tupo matný 

 maximálna veľkosť zrna 
(podľa EN 21524):   jemné 

 kontrast (krycia schopnosť) (podľa ISO 6504-3) (pri 

výdatnosti 4,5 m2/l): trieda 1 

 odolnosť voči oteru za mokra 
(podľa EN ISO 11998):  trieda 1 (atest) 

Odtiene 
Biela a podľa vzorkovníku KEIM Palette exclusiv. Ne-
dodáva sa v plných odtieňoch. Tónovanie farebnými 
koncentrátmi KEIM Farbkonzentrat. 

4. POKYNY NA SPRACOVANIE 

Podmienky na spracovanie: 
Teplota okolitého vzduchu a podkladu > +5 °C.  
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Príprava podkladu: 
Silne nasiakavé alebo prašné podklady vopred ošetrite 
prípravkom KEIM Mycal-Fix. 

Spracovanie 
KEIM Mycal-Top možno nanášať štetcom, valčekom 
alebo striekaním (dýza 0,64 mm, 0,025 palcov; ďalšie 
informácie viď Technický list k airless technológii). Podľa 
postupu schnutia sa medzi základným a vrchným náte-
rom spravidla dodržiava čakacia doba minimálne 
6 hodín. 

Základný náter: 
KEIM Mycal-Top riedený max. 10 % KEIM Spezial-
Fixativ. 

Vrchný náter: 
Neriedený KEIM Mycal-Top. 

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 vy-
meniť, nie iba ošetrovať. 

Spotreba 
(na dvojnásobný náter na hladkom podkladu):  

 cca 0,25 l/m2 KEIM Mycal-Top 

 cca 0,02 l/m2 KEIM Spezial-Fixativ 
Táto hodnota je orientačná. Presné hodnoty spotreby 
možno zistiť skúšobným náterom. 

Čistenie náradia: 
Ihneď po použití umyť vodou. 

5. DODÁVANÁ FORMA 

Nádoby 2,5 l, 5 l a 15 l 

6. SKLADOVANIE 

V dobre uzatvorených nádobách v chlade, chránené 
proti mrazu cca 12 mesiacov. Chráňte pred teplom a 
priamym slnečným žiarením. 

7. NAKLADANIE S ODPADOM 

Viď bezpečnostný list 

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 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 vyhľa-
dať lekárske ošetrenie. 

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


