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TECHNICKÝ LIST 

KEIM NOVOSIL 
RENOVAČNÝ SYSTÉM NA NEPOŠKODENÉ KONTAKTNÉ ZATEPĽOVACIE 

SYSTÉMY 

 

1. OPIS PRODUKTU 

Renovačná farba na báze silikátu, pripravená na oka-
mžité použitie, s preventívnou ochranou proti riasam a 
plesniam. 

Renovačná farba so svetlostálymi anorganickými pig-
mentmi a minerálnymi plnidlami.  

2. OBLASŤ POUŽITIA 

Renovačná farba na omietky na kontaktných zatepľova-
cích systémoch.  

3. VLASTNOSTI VÝROBKU 

Technické dáta: 

 špecifická hmotnosť: cca 1,50 g/cm3 

 koeficient absorpcie vody:  w < 0,1 kg/m2. h0,5 

 difúzny odpor:  sd < 0,02 m 

Farebný odtieň:  
Biely a podľa vzorkovníka KEIM Palette exclusiv, HBW 
≥ 30 

 difúzne priepustný 

 hydrofóbny 

 netvorí film 

 minerálne matný 

 svetlostály 

 odolný voči UV žiareniu 

 vysoko odolný voči poveternostným vplyvom 

 odolný voči priemyselným splodinám 

 nehorľavý 

 ľahko roztierateľný 

 ekologický – neobsahuje rozpúšťadlá  

4. POKYNY NA SPRACOVANIE 

Podľa zašpinenia podkladu: 
Mokré čistenie: bez tlaku studenou alebo teplou vodou.  

Riasy, plesne a lišajníky odstráňte mokrým opieskovaním 
pri dodržaní platných predpisov. 

Po oschnutí povrchu rovnomerne nasýťte neriedeným 
prípravkom KEIM Algicid-Plus pomocou štetca alebo 
polievaním (nie striekaním!) 

Suché čistenie: omeťte metlou. 

Prašné alebo nasiakavé minerálne podklady ošetrite 
prípravkom KEIM Spezial-Fixativ. 

Skladba náteru s prasklinami v omietke: 
Povliekací náter: KEIM Novosil-Grob, nanáša sa nerie-
dený. Pri silne nasiakavých podkladoch možno riediť do 
5 % prípravkom KEIM Spezial-Fixativ. Povliekací náter 
nanášajte štetcom a starostlivo zatierajte praskliny 
v omietke.  

Vrchný náter: KEIM Novosil, nanáša sa neriedený štet-
com, valčekom alebo striekaním (dýza airless: 0,68 mm 
alebo 0,027 palcov, ďalšie informácie v Technickom 
liste pre airless technológiu). Na jednej ploche spraco-
vávajte vždy iba materiál s rovnakým číslom šarže.  

Skladba náteru bez prasklín v omietke: 
Základný náter: KEIM Novosil, nanáša sa neriedený. 
Na silne nasiakavých podkladoch možno riediť do 5 % 
prípravkom KEIM Spezial-Fixativ. 

Vrchný náter: KEIM Novosil sa nanáša neriedený štet-
com, valčekom alebo striekaním (dýza air-less: 0,68 mm 
alebo 0,027 palcov). Na jednej ploche spracovávajte 
vždy iba materiál s rovnakým číslom šarže.  

Spotreba: 
cca 0,4 kg/m2 na dvojnásobný náter, prípadne navyše 
cca 0,04 l/ m2 KEIM Spezial-Fixativ na silne nasiaka-
vých podkladoch.  

Táto hodnota je orientačná, závislá od vlastností pod-
kladu a spôsobu spracovania. Presnú spotrebu môžete 
zistiť iba natretím skúšobných plôch na objekte. 

Podmienky na spracovanie: 
Teplota vzduchu a podkladu pri spracovaní a schnutí 
nad +5 °C. Nespracovávajte na priamom slnku ani na 
podkladoch vyhriatych slnkom. Plochy chráňte počas 
spracovania i po ňom pred vetrom a dažďom. 
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Doba schnutia: 
Medzi nátermi dodržujte dobu schnutia minimálne 12 
hodín. 

Čistenie náradia: 
Náradie ihneď po použití očistite veľkým množstvom 
vody. Počas prestávok náradie uchovávajte vo farbe 
alebo vo vode. 

5. DODÁVANÁ FORMA 

Nádoby po 2,5 l, 5 l a 15 l. 

6. SKLADOVANIE 

V suchu a chránené pred mrazom. 12 mesiacov 
v originálnych zatvorených obaloch. 

7. NAKLADANIE S ODPADOM 

Viď bezpečnostný list 

8. BEZPEČNOSTNÉ POKYNY 

Plochy, ktoré sa nemajú natierať (napr. sklo, kameň, 
keramika a pod.), chráňte vhodnými opatreniami. Po-
striekané okolité plochy alebo komunikácie ihneď 
opláchnite dostatkom vody a očistite. 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 potrebné 
ihneď vymeniť. Pri práci nejesť, nepiť, nefajčiť. Pred pra-
covnou prestávkou a po práci umyť vodou a mydlom a 
ošetriť reparačným krémom. 

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 vyhľadať 
lekárske ošetrenie.  

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


