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TECHNICKÝ LIST 

KEIM SOLDALIT®-GROB 
PLNENÁ SOL-SILIKÁTOVÁ FARBA PRE ZÁKLADNÉ NÁTERY A MEDZINÁTERY 

NA ORGANICKÉ, MINERÁLNE A ZMIEŠANÉ PODKLADY 

 

1. POPIS PRODUKTU 

KEIM Soldalit-Grob je plnená silikátová farba pre 
základné nátery a medzinátery v systéme Soldalit,  na 
báze úplne novej kombinácie spojív – solu kyseliny 
kremičitej a draselného vodného skla. Táto kombinácia 
spojív umožňuje použiť silikátový náter nielen na mine-
rálnom podklade, ale i na množstve organických pod-
kladov – priamo a bez nutnosti adhéznych mostíkov. 

KEIM Soldalit tak predstavuje novú generáciu silikáto-
vých farieb - sol-silikátové farby - ktoré výrazne rozširu-
jú možnosti ich použitia. Vďaka klimaticky odolným 
plnivám a čisto anorganickým pigmentom spojuje 
KEIM Soldalit všetky prednosti klasickej jednozložko-
vej silikátovej farby. 

KEIM Soldalit-Grob spĺňa požiadavky  normy DIN 
18363, odstavec 2.4.1. 

2. OBLASŤ POUŽITIA 

KEIM Soldalit-Grob slúži ako základný náter alebo 
medzináter k zjednoteniu štrukturálnych rozdielov 
alebo k prekrytiu jemných vlásočnicových trhlín pri 
opravách alebo pri nových náteroch organických 
podkladov, najmä z náterov a omietok s disperznými 
a silikónovými spojivami, ako aj pre nové nátery mine-
rálnych podkladov. 

Výnimkou je drevo, plastoelastické povlaky, zmydelňu-
júce staré farby (napr. určité olejové nátery), nenasia-
kavé podklady (napr. laky) a pórobetónové tvárnice.  
Nepoužívajte KEIM Soldalit-Grob ako vrchný náter. 
Hrubý materiál nie je vhodný pre vrchné vrstvy, Vzhľa-
dom na výrobný proces sú farebné tóny svetlejšie ako 
vo vzorkovníku. Nevhodné pre horizontálne a šikmé 
plochy. 

3. VLASTNOSTI VÝROBKU 

 zákl. spojivá: kombinácia solu kyseliny kremičitej 
a vodného skla (=„sol-silikát“) 

 univerzálne použitie 

 zjednocujúci 

 vyrovnávajúci štruktúry 

 alkalický, preto bez konzervačných činidiel 

 nehorľavý (DIN 4102-A2) 

 difúzne otvorený, nevytvára film, mikroporézny 

 bez rozpúšťadiel a zmäkčovadiel 
 

Vlastnosti materiálu: 

 Špecifická hmotnosť:         cca 1,65 g/cm3 

 Organický podiel:                              < 5 % 

 Difúzny ekvivalent hrúbky  
vzduchovej vrstvy:                     sd ≤ 0,01 m 

 Hodnota pH:                           cca 11 

 Svetlostálosť farebných pigmentov:  
                         Trieda A1 

(Fb-kód podľa BFS Technického listu č. 26) 

Odtiene: 
Biely a odtiene podľa vzorkovníka KEIM-Palette exclu-
siv. Tónovanie len čisto minerálnymi svetlostálymi pig-
mentami tzv. farebnými koncentrátmi  KEIM Soldalit-
Monochromtöne. Tie sa vyrábajú v odtieňoch 9001S–
9012S podľa vzorkovníka KEIM-Palette exclusiv. In-
tenzita farebného odtieňa nezodpovedá 
z technologických dôvodov vzorkovníku KEIM-Palette 
exclusiv (odtieň je svetlejší). 

Upozornenie: 
Miešanie s produktami z iných systémov je neprípust-
né. To platí i pre produkty KEIM, ktoré nie sú súčasťou 
systému KEIM Soldalit.  

4. POKYNY PRE SPRACOVANIE 

Príprava podkladu: 
Podklad musí byť suchý, nosný, čistý, zbavený prachu 
a nesmie kriedovatieť. Voľné časti starých náterov sa 
musia odstrániť mechanicky alebo očistením tlakovou 
vodou. Chýbajúce miesta treba doplniť vhodným op-
ravným materiálom pričom ich štruktúru je rovnako 
potrebné prispôsobiť okolitej ploche. Z povrchu je 
nutné odstrániť sintrové vrstvy a to prípravkom KEIM-
Ätzflüssigkeit. 

Silno nasiakavé plochy je možné ošetriť základným 
náterom KEIM Soldalit-Fixativ. 
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Pri opravovaných podkladoch i pri podkladoch 
s rozdielnou štruktúrou alebo s vlásočnicovými trhlina-
mi môže byť nedostatočný základný náter materiálom 
KEIM Soldalit-Grob a bude nutné použiť základný 
náter KEIM Contact-Plus. Pri väčších trhlinách alebo 
veľkých rozdieloch v štruktúre je vhodné spracovať 
základný náter materiálom KEIM Contact-Plus narie-
deným max. cca 10 % KEIM Soldalit-Fixativom.  

Spracovanie: 
Náter sa obvykle realizuje v jednom kroku. KEIM 
Soldalit-Grob sa doporučuje nanášať štetkou. Medzi 
nátermi je potrebné dodržať časový odstup aspoň 12 
hodín. 

Základný náter: 
KEIM Soldalit-Grob aplikujte spravidla riedený 5%, pri 
silno nasiakavom podklade maximálne do 10 % KEIM 
Soldalit-Fixativom. 

Vrchný náter: 
KEIM Soldalit aplikujte neriedený alebo maximálne do 
5 % KEIM Soldalit-Fixativom. 

Podmienky pre spracovanie: 
Teplota vzduchu a podkladu > + 5 °C. Materiál ne-
spracovávať na priamom slnku alebo slnkom rozohria-
tom podklade. Natierané plochy chrániť počas a po 
spracovaní pred priamym slnkom, vetrom a dažďom. 

Spotreba: 
(pre dvojnásobný náter na hladkom podklade): cca 
0,25 kg/m2 KEIM Soldalit-Grob  

Táto hodnota je orientačná. Presné hodnoty spotreby 
zistíte skúšobným náterom. 

Čistenie náradia: 
Ihneď po použití umyť vodou. 

5. DODÁVANÁ FORMA 

5 kg a 18 kg vedierko. 

6. SKLADOVANIE 

Cca 12 mesiacov v uzavretej nádobe a v chlade, 
avšak chránené pred mrazom. Chráňte pred teplom a 
priamym slnkom . 

Pozor:  
Zvyšky materiálu z načatých nádob dajte do príslušne 
menších obalov, tak aby sa čo najviac zmenšil objem 
vzduchu v nádobe. 

7. NAKLADANIE S ODPADOM 

Odpadový kľúč ES č. 08 01 12. 

K recyklácii odovzdávajte len úplne vyprázdnené oba-
ly. 

8. BEZPEČNOSTNÉ POKYNY 

Plochy, ktoré sa nemajú ošetrovať (napr. sklo, kerami-
ka, drevo a pod.), chráňte vhodným opatrením. Po-
striekané okolité plochy ihneď opláchnite veľkým 
množstvom vody a odstráňte. Oči a pokožku chráňte 
pred postriekaním. Uchovávajte mimo dosah detí. 

9. BEZPEČNOSŤ A OCHRANA ZDRAVIA PRI 
PRÁCI 

Pri práci je potrebné použiť vhodné osobné ochranné 
pracovné prostriedky (pracovný odev, rukavice). V prí-
pade potreby ochranu očí (protichemické okuliare 
alebo tvárový štít). Osobné ochranné prostriedky mu-
sia byť udržiavané v použiteľnom stave a poškodené je 
potrebné ihneď vymeniť. Pri práci nejesť, nepiť, nefajčiť. 
Pred pracovnou prestávkou a po práci sa umyť vodou 
a mydlom a ošetriť reparačným krémom. 

Pri práci v interiéri je nutné zaistiť dostatočné vetranie, 
pri nevoľnosti je nutné ihneď opustiť miestnosť, prípadne 
vyhľadať lekársku pomoc 

10. PRVÁ POMOC 

 pri zasiahnutí kože odstrániť znečistený odev a kožu 
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 

Pri všetkých vážnejších prípadoch poškodenia zdravia 
a pri zasiahnutí očí alebo náhodnom požití vždy vy-
hľadať lekárske ošetrenie. 
 
Vyhradzujeme si zmeny slúžiace ku zlepšeniu produktu alebo 

jeho aplikácii. Publikáciou tohto vydania strácajú predošlé 

vydania platnosť.   
 


