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TECHNICKÝ LIST 

KEIM SILANGRUND 
ZÁKLADOVACÍ HYDROFOBIZAČNÝ PROSTRIEDOK PROTI SILNÉMU 

ZAŤAŽENIU VLHKOSŤOU 

 

1. OPIS PRODUKTU 

Základovací hydrofobizačný prostriedok na báze 
silanu v alkoholovom roztoku na okamžité použitie. 

2. OBLASŤ POUŽITIA 

KEIM Silangrund vytvára dodatočnú hydrofóbnu 
ochrannú vrstvu na povrchu poréznych minerálnych 
stavebných hmôt, silne zaťažovaných vodou alebo 
citlivých voči vlhkosti. Za povrchy stavebných hmôt 
silne zaťažované vodou sú pokladané napríklad von-
kajšie náveterné strany pozemných stavieb, mostné 
stavby, vodorovné alebo len ľahko naklonené plochy, 
plochy v dosahu striekajúcej vody u chodníkov alebo 
ciest (soliace zmesi). 

Povrchy silne citlivé voči vlhkosti sú napr. popraskané 
fasádne omietky, pórobetón, pohľadové murivo z tehál 
alebo silikátových tvárnic (vlastné soli), prírodný ka-
meň s obsahom olova (hnedé zafarbenie). 

3. VLASTNOSTI VÝROBKU 

KEIM Silangrund preniká do pórov a prípadných 
vlasových trhlín minerálnych stavebných materiálov. Po 
odparení rozpúšťadla sa účinná látka ukladá na ste-
nách pórov a až po prepracovaní silikátovou farbou 
KEIM sa rozvinú jej hydrofóbné vlastnosti. Póry sa 
týmto ošetrením neuzatvoria, priepustnosť pre vodnú 
paru stavebného materiálu zostáva zachovaná. 

Charakteristika materiálu 

 vzhľad:   bezfarebná kvapalina 

 hustota:  0,8 g/cm3 

 bod vzplanutia: 4 °C 

4. POKYNY NA SPRACOVANIE 

Spracovanie 
Na náter materiálom KEIM Silangrund musí mať po-
vrch stavebnej hmoty otvorené póry, musí byť bezpraš-
ný a suchý. Na plochy sa KEIM Silangrund nanáša 
kefou alebo lepšie zaplavovaním (nie striekaním) dva-

krát mokré do mokrého v odstupe asi 10 minút tak, 
aby stavebná hmota dostatočne nasiakla. 

Podmienky spracovania: 

 teplota podkladu +5 °C–25 °C.  

 teplota vzduchu < 30 °C. 
Nespracovávať na priamom slnku, pri extrémne vyso-
kej vzdušnej vlhkosti (hmla) alebo silnom vetre. 

Upozornenie: 
Kvôli vytvoreniu optimálnej hydrofóbie naneste na 
KEIM Silangrund čo najskôr po odparení alkoholové-
ho riedidla (najneskôr do 4 hodín) základný náter 
KEIM. 

Hĺbka penetrácie 
Na funkčnú hydrofobizáciu je v normálnom prípade 
potrebná minimálna hĺbka penetrácie 2 mm. 

Spotreba 
Na dosiahnutie minimálnej hĺbky penetrácie sú vzhľa-
dom na rôzny objem pórov u rôznych stavebných 
hmôt potrebné tieto množstvá materiálu KEIM Silan-
grund: 

 betón:  0,2−0,3 l/m2 

 omietka:  0,4−0,6 l/m2 

 pórobetón:  0,6−0,8 l/m2 

 pieskovec:  0,4−0,8 l/m2 

 tehly:  0,4−0,6 l/m2 

 tvárnice:  0,3−0,5 l/m2 
Tieto hodnoty sú orientačné. Presné hodnoty spotreby 
zistíte skúšobným náterom. 

Pôsobenie 
KEIM Silangrund preniká do pórov minerálnych sta-
vebných hmôt. Po odparení riedidla sa účinná látka 
usadzuje na stenách pórov a až po na nesení vhodné-
ho jednozložkového náterového systému KEIM rozvi-
nie svoje hydrofóbne vlastnosti. 

Týmto ošetrením nedôjde k uzavretiu pórov v stavebnej 
hmote, jej priestupnosť pre vodné pary zostane prak-
ticky zachovaná. 
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5. DODÁVANÁ FORMA 

Nádoby po 25 l. 

6. SKLADOVANIE 

V dobre uzatvorených nádobách v nemrznúcom pro-
stredí je doba skladovateľnosti min. 12 mesiacov.  

7. NAKLADANIE S ODPADOM 

Viď bezpečnostný list 

8. BEZPEČNOSTNÉ POKYNY 

Upozornenie 
Ide o horľavý materiál! 

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 vy-
hľadať lekárske ošetrenie. 

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


