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TECHNICKÝ LIST 

KEIM SILAN-100 
 

1. OPIS PRODUKTU 

Bezrozpúšťadlová hydrofobizácia na báze silanu podľa 
ZTV-ING OS-A, resp. OS-1, podľa DIN V 1826 
a podľa DIN EN 1504-2/1.1, 2.1, 8.1. 

2. OBLASŤ POUŽITIA 

KEIM Silan 100 sa používa na vonkajšiu hydrofobizá-
ciu minerálnych stavebných hmôt, najmä betónu. KEIM 
Silan 100 možno používať predovšetkým pri záťaži 
posypovými soľami, na ochranu výstuže pred chlorido-
vou koróziou v dôsledku transportu solí a ako základný 
náter pred natieraním farbami KEIM Concretal-W, 
Concretal Lasur alebo KEIM Concretal-C na zvýšenie 
hydrofóbnosti pri zvýšenej záťaži poveternostnými 
vplyvmi.  

Aplikácia hydrofobizácie KEIM Silan 100 na betón sa 
vykonáva ako samostatná hydrofobizácia podľa ZTV-
ING OS-A alebo OS-1 Rili-SIB (Smernice pre ochranu a 
sanáciu betónových stavebných dielov, Nemecký výbor 
pre železobetón). 

Ako základný náter sa KEIM Silan 100 používa podľa 
OS-B a OS-C ZTV-ING alebo OS 2 a OS 4 Rili-SIB 
spolu s materiálom KEIM Concretal-C.  

KEIM Silan 100 možno používať s následnými nátermi 
zo systému KEIM Concretal ako ochrana povrchov 
podľa sanačného princípu W (ochrana proti vode) 
podľa Rili-SIB.  

3. VLASTNOSTI VÝROBKU 

 hustota:   cca 0,9–1,0 g/cm3 

 bod vzplanutia:  > 40 °C 

Vlastnosti materiálu podľa DIN EN 1504-2/1.1, 
2.1, 8.1 „Hydrofobizačná impregnácia”: 

 hĺbka penetrácie:  trieda II: ≥ 10 mm 

 nasiakavosť a odolnosť proti alkáliám: 
  absorpčný koeficient  

 < 7,5 % v porovnaní s neošetrenou 
vzorkou  
< 10 % v alkalickom roztoku  

 rýchlosť schnutia:  trieda I: > 30 % 

 strata hmoty po striedavom zaťažení mrazom a so-
ľou:  

strata hmoty o 20 cyklov neskoršie ako u neimpreg-
novanej vzorky  

 nebezpečné látky:  spĺňa EN 1504-2, 5.3 

4. POKYNY NA SPRACOVANIE 

KEIM Silan 100 je pripravený na okamžité použitie a 
nanáša sa sýtym zaplavovaním pomocou nízkotlakové-
ho striekania alebo sýtym napúšťaním pomocou štetca. 

Postup možno asi po 4 hodinách až 1 dni opakovať, 
aby sa zvýšila účinnosť, napr. u extrémne silného zaťa-
žení poveternostnými vplyvmi alebo posypovou soľou.  

KEIM Silan 100 reaguje s vlhkosťou betónu a vplyvom 
alkality vytvára zónu odpudzujúcu vodu. 

KEIM Silan 100 možno asi po 4 hodinách až 1 dni 
pretierať materiálmi zo systému Concretal alebo použiť 
ako samostatnú hydrofobizáciu. Nasiakavosť sa zníži 
asi na W24 = 0,06 kg/m2.h0,5. Povrchové pnutie zrejmé 
na povrchu stavebnej hmoty vzniká len na alkalických 
podkladoch. 

Difúzia vodnej pary sa nezníži.  

Podmienky spracovania: 
Teplota podkladu od +5°C do max. +25°C a teplota 
vzduchu do max. 30°C.  

Nástroje a náradie musia byť čisté a suché. Pred spra-
covaním je bezpodmienečne potrebné zabrániť kontak-
tu s vodou. 

Povrch stavebnej hmoty musí byť čistý, suchý 
a nasiakavý, resp. sa musí vopred očistiť. 

Množstvo, ktoré sa musia zaplavovaním naniesť, závisí 
od nasiakavosti betónu (natrite skúšobnú plochu). Ne-
nasiakavé plochy nie je možné prípravkom KEIM Silan 
100 ošetrovať. 

Ošetrované plochy chráňte pred priamym slnkom a 
silným vetrom. 

Spotreba: 
0,17–0,2 l/m2, cca 0,3 l/m2 pri dvojitej aplikácii. 
Presnú spotrebu zistite priamo na objekte. 
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Čistenie náradia: 
Po ukončení práce liehom, benzínom a pod. 

5. DODÁVANÁ FORMA 

Nádoby po 5 a 25 litroch 

6. SKLADOVANIE 

12 mesiacov. Načaté nádoby dobre uzavrite. Skladujte 
v chlade a suchu. Zabráňte vniknutiu vlhkosti. 

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, poškodené je potreb-
né ihneď vymeniť. Pri práci nejesť, nepiť, nefajčiť. Pred 
pracovnou prestávkou a po práci umyť vodou a myd-
lom 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 vyhľa-
dať lekárske ošetrenie. 

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


