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TECHNICKÝ LIST 

KEIM PURKRISTALAT® 
DVOJZLOŽKOVÁ ČISTO SILIKÁTOVÁ FARBA  

 

1. OPIS PRODUKTU 

KEIM Purkristalat je dvojzložková čisto silikátová farba 
podľa VOB/C DIN 18363 ods. 2.4.1 (silikátová farba) 
na veľmi trvanlivé a farebne žiarivé fasádne nátery. 
KEIM Purkristalat tvorí farebná prášková zložka a tekutá 
zložka z čistého tekutého silikátu draselného (fixatív) 
ako spojiva. 

Farebný prášok KEIM Farbpulver 
Čisto minerálny farebný prášok s absolútne svetlostálymi 
anorganickými pigmentmi a vybranými reaktívnymi 
minerálnymi plnidlami. 

KEIM Fixativ 
Čisto minerálne silikátové spojivo do farby Purkristalat 
(5 kg farebného prášku a 4 litre fixatívu dá cca 10 kg 
rozrobenej farby). Riedidlo do rozrobenej farby KEIM 
Purkristalat. Na prípravu silne nasiakavých podkladov 
(vždy riedené vodou, napr. v pomere 1:1).  

Zmiešané s vodou v pomere 1: 1 ako riedidlo do rozro-
benej farby Purkristalat na prípravu čisto minerálnych 
lazúr a na následné fixovanie nedostatočne viazaných 
silikátových náterov. 

2. OBLASŤ POUŽITIA 

KEIM Purkristalat sa hodí na nátery poréznych 
a mechanicky pevných minerálnych podkladov, najmä 
na omietky. Vrchná vrstva omietky musí byť hrubá naj-
menej 5 mm. Ľahké omietky nie sú vhodné  

KEIM Purkristalat sa vďaka svojim vynikajúcim vlastnos-
tiam hodí najmä na renováciu historických stavieb a 
realizáciu stavebných projektov s vysokými nárokmi na 
životnosť a žiarivosť farieb. Kombinácia s ďalšími navzá-
jom presne zladenými zložkami systému KEIM Purkrista-
lat poskytuje najširšiu paletu aplikačných variantov.  

3. VLASTNOSTI VÝROBKU 

KEIM Purkristalat je čisto silikátová farba. Spojivo tvorí 
čistý tekutý kremičitan draselný.  

KEIM Purkristalatom sa vytvárajú nátery odolné proti 
poveternostným vplyvom so životnosťou dlhou desiatky 
rokov. Jedinečným spôsobom spojuje minerálne matnú 
povrchovú optiku, typickú pre historické stavby, so žiari-
vosťou farieb. 

 silicifikuje s podkladom 

 netvorí film 

 vysoká priepustnosť pre vodnú paru  
    (hodnota sd = 0,01 m) 

 minerálne matný 

 absolútne svetlostále anorganické pigmenty 

 všetky zložky sú odolné voči UV žiareniu 

 nehorľavý (trieda A1 podľa EN 13501-1, atest) 

 antistatický 

 umývateľný, odolný proti oteru 

 odolný voči priemyselným splodinám 

 odolný voči rozpúšťadlám 

 bez zápachu 

 nenapúča 

 možné sú všetky požadované druhy vzhľadu od 
krycieho po lazúry 

 vzhľad podobný vápnu (historické stavby) 

 ekologicky vyhovujúci – neobsahuje rozpúšťadlá ani 
iné škodlivé látky, preto sa hodí do potravinárskych 
prevádzok 

 vyhovujúci z hľadiska biológie stavieb, priaznivá 
ekologická bilancia 

Charakteristika materiálu 

Farebný prášok KEIM Farbpulver 
 hustota utlačeného materiálu: 0,6–0,8 

g/cm3 

KEIM Fixativ 
 špecifická hmotnosť:   1,17 g/cm3 

 hodnota pH:    11,3  

Farba KEIM Purkristalat  

 difúzny ekvivalent hrúbky vzduchovej vrstvy:  
     sd = 0,01 m 

 svetlostálosť farebných pigmentov:  trieda A1 
(Fb-kód podľa BFS Technického listu č. 26) 
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Odtiene 
Biela a farebné tóny podľa vzorkovníka KEIM-Palette 
exclusiv, prípadne v neštandardných farebných tónoch. 

4. POKYNY NA SPRACOVANIE 

Príprava podkladu: 
Podklad musí byť nosný, suchý, nasiakavý, čistý, zbave-
ný prachu a mastnoty. Úplne sa musia odstrániť uvoľne-
né časti, nečistoty, olejovité látky, machy a riasy. 

Staré nátery tvoriace film odstráňte bezo zvyšku odstra-
ňovačom starých disperzných náterov KEIM Dispersion-
sentferner. Silne nasiakavé alebo pieskujúce podklady 
sa odporúča najprv ošetriť prípravkom KEIM-Fixativ, 
nariedeným vodou v pomere 1:1. 

Sintrové vrstvy na nových omietkach sa odstraňujú lep-
tacou tekutinou KEIM Ätzflüssigkeit podľa predpisu (viď 
Technický list). 

Spracovanie 
KEIM Purkristalat sa bez ostrých prechodov natiera 
alebo strieka nízkotlakovým prístrojom (napr. fasádna 
striekačka KEIM) mokré do mokrého. Základný náter sa 
odporúča aplikovať štetcom. 

Namiešanie farby 
Do 4 litrov KEIM Fixativu sa namočí 5 kg farebného 
prášku KEIM Purkristalat a rozmieša sa na 10 litrov 
hotovej homogénnej farby na vrchný náter. Lepšia ho-
mogenita a výdatnosť (menšia spotreba!) sa dosiahne 
pri rozrobení farby deň vopred. Na základné nátery 
a medzivrstvy sa rozrobená farba riedi podľa predpisu 
KEIM Fixativom a prípadne sa primieša povliekacia 
prísada KEIM Kristall-Felsit. 

Zloženie náteru podľa podkladu 

Normálne namáhané minerálne podklady:  
Dvojvrstvový náter  

 základný náter: 10 kg rozrobeného KEIM Pur-
kristalatu + 2-6 litrov KEIM Fixativu 

 vrchný náter: neriedený rozrobený KEIM Pur-kristalat 

 V prípade nemnohých jemných vlasových trhlín sa do 
základného náteru pridá navyše 5 kg prísady KEIM 
Kristall-Felsit. 

Pri silnejšom namáhaní:  
Trojvrstvový náter  

 základný náter: 10 kg rozrobeného KEIM Pur-
kristalatu + 4-8 litrov KEIM Fixativu 

 medzivrstva: 10 kg rozrobeného KEIM Purkristalatu + 
2-4 litre KEIM Fixativu 

 vrchný náter: neriedený rozrobený KEIM Pur-kristalat 

 V prípade nemnohých jemných vlasových trhlín sa do 
základného náteru pridá navyše 5 kg prísady KEIM 
Kristall-Felsit.  

Podklad s jemnými vlasovými trhlinami alebo 
štruktúrnymi rozdielmi: 
Trojvrstvový náter  

 základný náter: 10 kg rozrobeného KEIM Purkristala-
tu + 5 kg KEIM Kristall-Felsitu + 2-6 litrov KEIM Fixa-
tivu 

 medzivrstva: 10 kg rozrobeného KEIM Purkristalatu + 
5 kg KEIM Kristall-Felsitu + 2-4 litre KEIM Fixativu 

 vrchný náter: neriedený rozrobený KEIM Purkristalat 

Podklad s nepohyblivými trhlinami do šírky 
0,5 mm alebo väčšími štruktúrnymi rozdielmi: 
Trojvrstvový náter  

 základný náter: 10 kg rozrobeného KEIM Purkristala-
tu + 10 kg KEIM Kristall-Felsitu + 2-6 litrov KEIM Fixa-
tivu 

 medzivrstva: 10 kg rozrobeného KEIM Purkristalatu + 
5 kg KEIM Kristall-Felsitu + 2-4 litre KEIM Fixativu 

 vrchný náter: neriedený rozrobený KEIM Purkristalat 

Následné ošetrenie 
Časti fasády vystavené silnému dažďu, napr. veže, ale-
bo konštrukčne zle chránené náveterné strany odporú-
čame po záverečnom nátere hydrofobizovať bezfareb-
ným prípravkom KEIM Lotexan alebo KEIM Ecotec. 

 KEIM Lotexan sa nanáša celoplošne najskôr o 8 dní 
po vrchnom nátere dvakrát mokré do mokrého. 

 EIM Ecotec sa nanáša celoplošne najskôr 3 dni po 
vrchnom nátere. 

Podmienky na spracovanie 
Teplota vzduchu a podkladu > +5 °C. Materiál nespra-
covávajte na priamom slnku ani na podkladoch vyhria-
tych slnkom. Natierané plochy chráňte počas spracova-
nia i po ňom pred priamym slnkom, vetrom a dažďom. 

Doba schnutia  
Medzi nátermi je potrebná doba schnutia najmenej 
12 hodín. 

Spotreba 
na hladkom podklade:  

na dvojitý náter KEIM Purkristalatom: 

 asi 0,35 kg KEIM Purkristalat-Farbpulver  

 asi 0,4 litru KEIM Fixativ. 

na dvojitý náter s prísadou 50 % KEIM Kristall-Felsit 
v základnom nátere: 

 asi 0,30 kg KEIM Purkristalat-Farbpulver  
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 asi 0,10 kg KEIM Kristall-Felsit 

 asi 0,40 litru KEIM Fixativ. 
Tieto hodnoty sú iba orientačné, závislé od charakteru 
podkladu, štruktúre náteru a spôsobu spracovania. 
Presné hodnoty spotreby možno zistiť iba na objekte 
podľa skúšobných plôch. 

Čistenie náradia 
Ihneď po použití umyť vodou. Po ukončení práce umyť 
vodou. Počas prestávok náradie uchovávajte vo farbe 
alebo vo vode. 

Cudzie prísady 
Na zachovanie vlastností systému KEIM Purkristalat® 
nesmú byť primiešavané žiadne cudzie prísady. 

5. DODÁVANÁ FORMA 

KEIM Purkristalat-Farbpulver: 
vrecia po 5 a 30 kg 

KEIM Fixativ:  
nádoby po 4 a 24 litroch 

6. SKLADOVANIE 

KEIM Purkristalat-Farbpulver skladovať v suchom pro-
stredí. KEIM Fixativ - doba skladovateľnosti je min. 12 
mesiacov v chladnom, ale nemrznúcom prostredí. 

7. NAKLADANIE S ODPADOM 

Viď bezpečnostný list 

8. BEZPEČNOSTNÉ POKYNY 

Minerálne spojivá sú alkalické. Zakryte plochy, ktoré sa 
nemajú natierať, najmä sklo, keramiku a prírodný ka-
meň. Oči a pokožku chráňte pred postriekaním. Ukla-
dajte 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. 

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 vyhľadať 
lekárske ošetrenie. 

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


