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TECHNICKÝ LIST 

KEIM NHL-KALKPUTZ-FEIN  
VÁPENNÁ OMIETKA (ZRNO 0–0,6 MM) 

 

1. OPIS PRODUKTU 

KEIM NHL-Kalkputz-Fein je hotová omietka podľa DIN 
EN 998-1 na báze piesku, vápna (biele vápno, prí-
rodné vysoko hydraulické vápno) a hydraulických 
prísad a ďalej s aditívami na lepšie spracovanie a 
adhéziu. Pevnosť zodpovedá triede malty CS II resp. P 
II podľa DIN V 18550. 

2. OBLASŤ POUŽITIA 

KEIM NHL-Kalkputz-Fein je jemná vápenná omietka na 
ručné aj strojové spracovanie a slúži aj ako vrchná 
omietka na vnútorné, vonkajšie a vlhké plochy. Môže 
sa používať na všetky obvyklé jadrové omietky okrem 
podkladov obsahujúcich sadru, plastoelastických ale-
bo zmydelňujúcich. KEIM NHL Kalkputz-Fein slúži aj 
ako adhézny mostík pod ďalej nanášané vápenné 
omietky. 

KEIM NHL-Kalkputz-Fein je omietka vhodná najmä na 
opravy a rekonštrukcie historických objektov a na 
stavby zamerané na zdravé bývanie. 

3. VLASTNOSTI VÝROBKU 

 zrnitosť: 0–0,6 mm 

 výhodné stavebne biologické a fyzikálne vlastnosti 

 vhodný na strojové spracovanie 

 jednoduché spracovanie, možnosť rôzneho štruktú-
rovania 

 odpudzujúci vodu 

 vybavený vysokou adhéziou 

 možnosť čiastočne alebo celoplošne ukladať armo-
vaciu tkaninu (perlinku) 

Charakteristika materiálu 

 pevnosť v tlaku po 28 dňoch:     

  1,5 – 5,0 N/mm2, CS II 

 reakcia pri požiari: A1 

 priepustnosť pary µ:  cca 10 

 nasiakavosť:  W 2 

 pevnosť v ťahu: ≥ 0,08 N/mm2 

 tepelná vodivosť: 
λ10,dry, mat: ≤ 0,82 W/(mK) pri P = 50 %* 
  ≤ 0,89 W/(mK) pri P = 90 %* 

  (tabuľkové hodnoty podľa EN 1745) 

4. POKYNY NA SPRACOVANIE 

Príprava podkladu: 
Podklad musí byť pevný, nosný, zbavený prachu a 
nečistôt Praskliny klinovito rozšírte. Silne nasiakavé 
podklady v prípade pochybností vopred navlhčite. 
Podklad musí byť dokonale stuhnutý a vyschnutý. Veľmi 
hladké plochy vopred dobre zdrsnite. Silne prašné 
podkladové omietky najprv spevnite materiálom KEIM 
Fixativ (riedeným vodou 1: 1 alebo 1: 2). 

Spracovanie 
KEIM NHL-Kalkputz-Fein možno spracovávať ručne, 
malé množstvo je možné namiešať miešadlom. Racio-
nálnejšie je spracovanie obvyklými omietacími a mie-
šacími strojmi Miešajte dostatočne, avšak nie prehna-
ne, inak dôjde k výraznej strate pevnosti. Spotreba 
vody cca 0,28-0,32 l/kg (= 7-8 l/vrece). Pri spraco-
vaní na vrchnú omietku je hrúbka vrstvy min. 2 mm 
a max. 5 mm. KEIM NHL-Kalkputz-Fein sa naťahuje 
oceľovou lyžicou a v prvom pracovnom kroku sa dob-
re celoplošne zahladí, na začiatku tuhnutia môže 
nasledovať konečné štruktúrovanie, napr. filcovaním, 
hladením, voľnou modeláciou, striekaním alebo povlie-
kaním. 

Armovanie 
KEIM NHL-Kalkputz-Fein natiahnite v hrúbke cca. 3-4 
mm, armovaciu tkaninu (perlinku) v pásoch bez záhy-
bov (10 cm prekrývanie okrajov) zatlačte do omietky 
lyžicou a pretiahnite cca 2 mm NHL Kalkputz-Fein. 
Tkanina musí ležať v hornej polovici armovacej vrstvy, 
čo najbližšie k povrchu. Celková hrúbka vrstvy má byť 
min. 5 mm a max. 6 mm. 

Ako adhézny most sa KEIM NHL-Kalkputz-Fein nanáša 
v hrúbke 3-5 mm, dobre zdrsní a nechá 1-2 dni tuhnúť, 
alebo sa prepracuje omietkou KEIM NHL-Kalkputz-
Fein v tenkej vrstve mokré do mokrého. 

KEIM NHL-Kalkputz-Fein sa musí spracovať do začiat-
ku tuhnutia. Zatuhnutý materiál sa nesmie znovu roz-
miešať. V úseku sokla používajte ako vrchnú omietku 
len v prípade, že zásyp z hrubého štrku bráni vzlínaniu 
vody. 
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Upozornenie 
Pri tenkej vrstve alebo príliš rýchlom vysychaní sa musí 
omietnutá plocha raz alebo viackrát navlhčiť. Miestnos-
ti vykurujte opatrne, aby vysychanie nebolo príliš rých-
le (vznik trhlín, zníženie pevnosti). 

Podmienky na spracovanie 
Teplota steny a okolitého vzduchu nesmie byť počas 
spracovania a schnutia nižšia ako +5 °C a vyššia ako 
+30 °C. Nespracovávajte na priamom slnku ani 
v prievane. 

Doba schnutia 
Pred nanesením ďalších materiálov je potrebné dodr-
žať čakaciu dobu min. 1 deň na mm omietky. Natierať 
teda možno o 10 dní. Vysoká vlhkosť vzduchu a nízke 
teploty môžu čas tuhnutia výrazne predĺžiť. Pri tenkej 
vrstve alebo príliš rýchlom vysychaní sa musí omietnutá 
plocha raz alebo viackrát vlhčiť.  

Prepracovanie 
KEIM NHL-Kalkputz-Fein možno natierať všetkými 
náterovými systémami KEIM alebo obložiť obkladom. 
Pre následný náter farbou KEIM Purkristalat sa musí v 
každom prípade dodržať minimálna hrúbka vrstvy 5 
mm. 

Spotreba 

 spotreba materiálu:  cca 1,2 kg/m2/mm 

 výdatnosť:  cca 21 l/vrece = cca 840 l/t 

Čistenie náradia 
Ihneď po použití umyť vodou. 

5. DODÁVANÁ FORMA 

Vrecia po 25 kg (42 vriec na palete = 1.050 kg).  

6. SKLADOVANIE 

V originálnych obaloch a v suchom prostredí je doba 
skladovateľnosti min. 12 mesiacov. 

7. NAKLADANIE S ODPADOM 

Viď bezpečnostný list 

8. BEZPEČNOSTNÉ POKYNY 

Vápno s vodou pôsobia alkalicky. Plochy, ktoré sa 
nemajú ošetrovať, zakryte. Postriekané okolité plochy 
ihneď dôkladne očistite vodou. 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 a poškodené je po 
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. 


