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TECHNICKÝ LIST 

KEIM POROSAN®-

DICHTUNGSSCHLÄMME 
VERTIKÁLNA IZOLÁCIA NOVÝCH AJ STARÝCH STAVIEB  

NA OCHRANU PROTI ZEMNEJ VLHKOSTI A SPODNEJ VODE  

NA VONKAJŠIE I VNÚTORNÉ POUŽITIE  

 

1. OPIS PRODUKTU 

KEIM Porosan-Dichtungsschlämme je minerálny mate-
riál na báze cementu, jemných pieskov a izolačných 
prostriedkov. Zrnitosť 0-0,7 mm.  

2. OBLASŤ POUŽITIA 

KEIM Porosan-Dichtungsschlämme slúži ako vnútorná i 
vonkajšia vertikálna izolácia nových aj starých stavieb 
na ochranu proti zemnej tlakovej a povrchovej vlhkosti.  

3. VLASTNOSTI VÝROBKU 

 prepúšťa paru 

 možno natierať aj naťahovať 

 odoláva tlaku vody 

 mrazuvzdorný 

 jednoduché spracovanie 

 dobrá adhézia 

4. POKYNY NA SPRACOVANIE 

Príprava podkladu: 
Podkladom pre KEIM Porosan-Dichtungs-schlämme je 
omietka KEIM Porosan-Trass-Zementputz. Tá musí byť 
čistá a bez trhlín. Izolovaná plocha nesmie mať ostré 
hrany. Defektné miesta pred nanesením KEIM Porosan-
Dichtungsschlämme vyplňte stierkou. Žliabky a hrany 
zaoblite. Podklad vopred dôkladne navlhčite, musí byť 
vlhký, ale bez stojatej vody.  

Spracovanie 
Podklad vopred dôkladne navlhčite. KEIM Porosan-
Dichtungsschlämme sa väčšinou aplikuje v dvoch vrst-
vách. Prvá vrstva KEIM Porosan-Dichtungsschlämme sa 
zásadne nanáša štetcom. Zvlášť dobre je potrebné 
prekryť rohy a hrany. Druhá a prípadné ďalšie vrstvy 
môžu byť nanášané štetcom alebo hladidlom. Apliká-
cia KEIM Porosan-Dichtungsschlämme sa vykonáva 

minimálne v dvoch vrstvách až do dosiahnutia mini-
málnej hrúbky. Všetky pripojenia stien alebo podláh a 
rohy je potrebné pred aplikáciou KEIM Porosan-
Dichtungsschlämme opatriť profilmi zo systému KEIM 
HKM s polomerom min. 4 cm.  

Pre prvú vrstvu (aplikácia štetcom) rozmiešajte 1 vrece 
(25 kg) s cca. 6 litrami vody na hladkú stierku bez 
hrudiek. 

Pre druhú vrstvu (aplikácia hladidlom) rozmiešajte 1 
vrece (25 kg) s cca. 4,75 litrami vody na hladkú stier-
ku bez hrudiek.  

Miešajte pomalobežnou miešačkou, kým nevznikne 
homogénna hmota. Po dobe zrenia 3 minúty sa mate-
riál ešte raz premieša.  

Pri aplikácii vo viacerých vrstvách musí byť predchá-
dzajúca vrstva dostatočne stuhnutá, kým sa nanesie 
nová. 

Predchádzajúca vrstva musí byť matne vlhká, ale ešte 
nie vyschnutá. 

Čerstvo nanesené vrstvy chráňte pred extrémnym tep-
lom, dažďom, mrazom a prievanom. Zatuhnutý izolač-
ný materiál je ďalej nepoužiteľný.  

Upozornenie: 
Pokiaľ má byť na KEIM Porosan Dichtungs-schlämme 
ako dodatočná ochrana pred vlhkosťou použitý KEIM 
Indulastic, je nevyhnutná technologická prestávka min. 
5 dní. Pre vykonanie hydroizolácie dbajte normy DIN 
18195. 

Podmienky na spracovanie: 
Nespracovávať pri veľmi vysokej teplote vzduchu 
alebo silnom vetre ani pri teplote vzduchu a podkladu 
pod +5 °C  
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Spotreba 

 záťaž   min. hrúbka kg/m2 
pôdna vlhkosť 2 mm  cca 4,0 

 netlaková povrchová  
a presakujúca voda 2,5 mm  cca 5,0 

 tlaková voda  3,5 mm  cca 7,0 

5. DODÁVANÁ FORMA 

Vrecia po 25 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 

Plochy, ktoré sa nemajú ošetrovať, najmä sklo, kerami-
ku, kameň a pod., chráňte vhodným opatrením.  

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

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. 

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. 


