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TECHNICKÝ LIST 

KEIM SILEX®-OH-100 
ORGANOKREMIČITAN NA SPEVNENIE PRÍRODNÉHO KAMEŇA, OMIETKY A 

INÝCH MINERÁLNYCH PODKLADOV  

 

1. OPIS PRODUKTU 

Bezfarebný bezrozpúšťadlový spevňovací prostriedok 
na báze esteru kyseliny kremičitej (OH = bez hydrofobi-
zácie). 

2. OBLASŤ POUŽITIA 

KEIM Silex-OH-100 možno použiť na všetky pórovité 
minerálne podklady. KEIM Silex-OH-100 je vhodný  
najmä na obnovu pevnosti vylúhovaných miest 
v pieskovcu.  

3. VLASTNOSTI VÝROBKU 

KEIM Silex-OH-100 preniká vďaka svojej dobrej vzlína-
vosti hlboko do pórov v stavebnej hmote. Ester kyseliny 
kremičitej chemicky reaguje s normálnou vlhkosťou 
v stavebných hmotách a vo vzduchu na kremičitý gél a 
alkohol. Reakčná doba zvyčajne trvá 4 týždne. Po tejto 
dobe je v stavebnej hmote už len kremičitý gél, alkohol 
sa odparil. Vylúčený minerálny gél dobre spevňuje 
drobivú a krehkú stavebnú hmotu bez toho, aby nega-
tívne ovplyvnil jej priepustnosť pre vodnú paru. 

Charakteristika materiálu 

 vzhľad:  bezfarebná kvapalina 

 hustota:   0,99 kg/l  

 obsah účinnej látky:  100 váhových %  

 vylúčený gél:  40 váhových % 

4. POKYNY NA SPRACOVANIE 

Príprava podkladu 
Na ošetrenie prípravkom KEIM Silex-OH musí mať po-
vrch stavebnej hmoty otvorené póry, musí byť bezprašný 
a suchý. Z prírodného kameňa pokiaľ možno odstráňte 
tvrdé krusty. 

Podmienky na spracovanie 
Na ošetrované plochy sa KEIM Silex-OH-100 nanáša 
opakovane s odstupom asi 10 minút, a to kefou alebo 
zaplavením (nie striekaním), až dôjde k zreteľnému 
nasýteniu. 

Prípadný prebytočný KEIM Silex-OH-100 ihneď odsajte, 
inak sa vytvoria krusty alebo sivý závoj. Krusty alebo 
škrupiny sa môžu vytvárať aj vtedy, ak je materiálu príliš 
málo, tzn. materiál neprenikne poškodeným miestom až 
na zdravé jadro. 

Spotreba 
Množstvo prípravku KEIM-Silex-OH-100, potrebné na 
spevnenie, závisí veľmi silno od rôzneho objemu pórov 
a hĺbky poškodených miest stavebnej hmoty. Spotreba 
sa môže pohybovať od 0,5 do 5 l/m2, v extrémnych 
prípadoch aj vyššie. 

Spotrebu na konkrétny objekt vyskúšajte na reprezenta-
tívne vybraných skúšobných plochách. Pritom je potreb-
né nanášať mokré do mokrého tak dlho, až stavebný 
materiál nenasáva žiadny materiál. 

Následné práce 
Vzhľadom na relatívne dlhý reakčný čas prípravku KE-
IM-Silex-OH-100 je potrebné pred následnými prácami 
dodržať predpísané čakacie doby, lebo až po prebeh-
nutí reakcie je ošetrená plocha znovu dobre zmáčateľná 
vodou. 

Minimálna čakacia doba 10 dní: 

 hydrofobizácia prípravkami KEIM-Lotexan N a KEIM-
Silangrund 

 lazúrové nátery prípravkom KEIM-Restauro-Lasur 

 krycie nátery prípravkom KEIM-Granital 

Minimálna čakacia doba 3 týždne: 

 doplnenie kameňa materiálmi KEIM-Restauro 

 krycie a lazúrové nátery prípravkami KEIM-
Purkristalat, KEIM-Dekorfarben a KEIM-Künstlerfarben 

 minerálne omietky 

Čistenie náradia 
Vo vedre s vodou a niekoľkými kvapkami saponátu. 
Následne omyte pod tečúcou vodou. 

5. DODÁVANÁ FORMA 

Nádoba s obsahom 5 l 
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6. SKLADOVANIE 

V dobre uzatvorených nádobách v nemrznúcom pro-
stredí je doba skladovateľnosti min. 12 mesiacov. Chrá-
niť pred teplom a priamym slnečným žiarením. Načaté 
nádoby starostlivo uzatvárať. Musí sa zabrániť vniknutiu 
vlhkosti, inak by dochádzalo k vytváraniu gélu 

7. NAKLADANIE S ODPADOM 

Viď bezpečnostný list 

8. BEZPEČNOSTNÉ POKYNY 

Upozornenie 
KEIM Silex-OH-100 obsahuje tetraetylsilikát, butan-2-on. 

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 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. 


