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TECHNICKÝ LIST 

KEIM PULVERKLEBER-90 
 

1. OPIS PRODUKTU 

Hydraulicky tuhnúce práškovité cementové lepidlo. 

2. OBLASŤ POUŽITIA 

Lepiaca a armovacia stierka pre kontaktné zatepľovacie 
systémy KEIM. Atesty systémov viď Z-33.4.1-45, Z-
33.43-185, Z-33.44-188, Z-33.47-727 a Z-33.49-
1183.  

3. VLASTNOSTI VÝROBKU 

 veľmi ľahko sa spracováva, hydrofobizovaný 

 spojivo: cement, synteticky zušľachtený 

4. POKYNY NA SPRACOVANIE 

Príprava podkladu: 
Podklad musí byť pevný, suchý, čistý, zbavený tukov a 
prachu. Je potrebné odborne posúdiť trvalú kompatibi-
litu prípadných existujúcich náterov s lepiacou stierkou. 

Miešací pomer: 
25 kg vrece lepidla KEIM Pulverkleber-90 hladko 
rozmiešajte s cca 5–6 litrami vody, nechajte asi 10 
minút bobtnať a znovu premiešajte.  

Doba spracovania: cca 1 hodina pri 20 °C a 60 % 
relatívnej vlhkosti vzduchu  

Nanášanie: 
Nerezovou lyžicou alebo zubatým hladidlom 

Lepenie dosiek: 
Rozmiešané lepidlo KEIM Pulverkleber-90 naneste na 
zatepľovacie dosky v bodoch a pásoch tak, aby bolo 
zaručené prilepenie aspoň zo 40 %. 

Lamely z minerálnej vlny sa lepia celoplošne. Lepidlo 
nenanášajte do škár! Dosky lepte tesne vedľa seba na 
väzbu zdola nahor. 

Armovacia vrstva: 
Rozmiešané lepidlo Pulverkleber-90 rovnomerne nane-
ste na izolačné dosky, potom položte armovaciu tkani-
nu KEIM Glasfaser-Gittermatte s prekrytím pásov 10 
cm a mokré do mokrého ju pretiahnite vrstvou stierky 

Pulverkleber-90. Armovacia tkanina má byť uložená 
uprostred alebo v hornej tretine. 

Hrúbka armovacej vrstvy 3-4 mm. 

Strojové spracovanie: 
KEIM Pulverkleber-90 možno miešať aj kontinuálnou 
miešačkou. Množstvo vody upravte podľa konzistencie 
požadovanej pre spracovanie. Pred ručným nanáša-
ním stierku Pulverkleber-90 nechajte niekoľko minút 
zrieť a potom ju krátko premiešajte motorovým miešad-
lom. 

Pre strojové nanášanie stierky rozmiešanej 
v kontinuálnej miešačke sú vhodné čerpadlá na maltu 
s variabilným výkonom. 

KEIM Pulverkleber-90 možno okrem toho miešať a 
spracovávať zmiešavacími čerpadlami (napr. G4). 
Používajte závitovkové čerpadlá s výkonom uprave-
ným podľa nanášaného množstva. 

Podmienky na spracovanie: 
Teplota okolitého vzduchu a podkladu nesmie byť 
počas spracovania a schnutia nižšia ako +5 °C. Ne-
spracovávajte na priamom slnku ani na podkladoch 
vyhriatych slnkom. Počas spracovania a po ňom chráň-
te plochy pred priamym slnkom, vetrom a dažďom. 

Doba schnutia: 
Minimálne 3 dni v závislosti od teploty a relatívnej 
vlhkosti vzduchu. 

Spotreba: 

 cca 4–5 kg/m2 na lepenie dosiek 

 cca 4–5 kg/m2 na ukladanie armovacej sieťky 
KEIM Glasfaser-Gittermatte. Pri vyrovnávaní malých 
výškových rozdielov stierkou KEIM Pulverkleber-90 
sa spotreba príslušne zvýši. 

Čistenie náradia: 
Ihneď po použití vodou. 

Osobitné upozornenie: 
Tuhnúci KEIM Pulverkleber-90 sa nesmie riediť vodou 
ani miešať s čerstvým materiálom. 
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5. DODÁVANÁ FORMA 

Vrecia po 25 kg.  

Na vyžiadanie silo. 

6. SKLADOVANIE 

V originálnych obaloch v chladu, suchu a chránené 
pred mrazom je doba skladovateľnosti min. 12 mesia-
cov. 

7. NAKLADANIE S ODPADOM 

Viď bezpečnostný list  

8. BEZPEČNOSTNÉ POKYNY 

Plochy, ktoré sa nemajú omietať (napr. sklo, kameň, 
keramika a pod.), chráňte vhodným opatrením. Po-
striekané okolité plochy a komunikácie ihneď opláchni-
te 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 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. 

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. 


