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TECHNICKÝ LIST 

KEIM OBJEKT-SILIKAT-INNENFARBE 
VNÚTORNÁ SILIKÁTOVÁ FARBA 

 

1. OPIS PRODUKTU 

KEIM Objekt-Silikat-Innenfarbe – hotová vnútorná 
silikátová farba. 

2. OBLASŤ POUŽITIA 

Objekt-Silikat-Innenfarbe je univerzálna vnútorná farba 
na minerálne podklady, ako napr. omietky, sanačné 
omietky, pórobetón alebo betón, sadrokartón. U sta-
rých náterov je potrebné skontrolovať ich nosnosť. 
Objekt-Silikat-Innenfarbe je vhodná na použitie 
v historických objektoch, obytných a kancelárskych 
miestnostiach, administratívnych a verejných budovách 
a v prevádzkových a priemyselných budovách.  

3. VLASTNOSTI VÝROBKU 

Objekt-Silikat-Innenfarbe je umývateľná, ľahko sa spra-
cováva a má vysokú priepustnosť pre vodnú paru. 
Náter neposkytuje živnú pôdu plesniam a baktériám.  

Odtiene 
Materiál je štandardne vyrábaný v bielej farbe alebo 
vo farebných tónoch podľa vzorkovníka KEIM-Palette 
exclusiv, prípadne v neštandardných farebných tó-
noch. 

Pozor 
Miešanie s produktmi z iných systémov nie je prípust-
né!  

4. POKYNY NA SPRACOVANIE 

Príprava podkladu: 
Podklad musí byť suchý, zbavený nečistôt 
a separačných látok. je potrebné zjednotiť štruktúru 
opravených miest. Nerovnomerne nasiakavé podklady 
vopred ošetrite prípravkom KEIM Spezial-Fixativ. Far-
bou Objekt-Silikat-Innenfarbe je možné pretierať staré 
minerálne a dobre držiace disperzné nátery. 

Spracovanie 
Objekt-Silikat-Innenfarbe sa môže natierať maliarskym 
štetcom, nanášať valčekom alebo striekať (priemer 
trysky 0,79 mm). Základný náter možno podľa potre-
by riediť maximálne 10 % vody, vrchný náter sa spra-

vidla nanáša neriedený. Vrchný náter nanášajte až po 
úplnom preschnutí základného náteru. 

Nespracovávajte pri teplote ovzdušia a podkladu pod 
+5 °C. 

Spotreba 
Cca 0,13-0,16 l/m2 na jeden náter. 

Zvyčajne sa počíta s dvoma nátermi. Presnú spotrebu 
zistíte natretím vzorovej plochy 

Čistenie náradia 
Ihneď po použití umyť vodou. 

5. DODÁVANÁ FORMA 

Nádoby 15 l, kontejner 800 l. 

6. SKLADOVANIE 

V dobre zatvorených nádobách v chlade, chránené 
proti mrazu cca 12 mesiacov. Chrániť 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 a poškodené je po-
trebné ihneď vymeniť. Pri práci nejesť, nepiť, nefajčiť. 
Pred pracovnou prestávkou a po práci umyť vodou a 
mydlom a ošetriť reparačným krémom.  
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Pri práci v interiéroch je potrebné zaistiť dostatočné 
vetranie, pri nevoľnosti je potrebné ihneď opustiť miest-
nosť, 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.  


