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TECHNICKÝ LIST 

KEIM SOLDALIT®-ARTE-GROB 
PLNENÁ FASÁDNA FARBA BEZ TITÁNOVEJ BIELOBY PRE ZÁKLADNÉ NÁTERY 

A MEDZINÁTERY 

 

1. POPIS PRODUKTU 

KEIM Soldalit-arte-Grob je plnená fasádna farba na 
sol-silikátovej báze neobsahujúca titánovú bielobu 
(oxid titaničitý). Receptúra bez titánovej bieloby 
s absolútne svetlostálymi anorganickými pigmentami 
a minerálnymi plnivami. Kombinácia spojív – kremiči-
tého solu a vodného skla – umožňuje aplikáciu siliká-
tových náterov nielen na minerálnych, ale i na množ-
stve organických podkladov. KEIM Soldalit-arte splňuje 
požiadavky DIN 18 363 odst. 2.4.1. 

2. OBLASŤ POUŽITIA 

KEIM Soldalit-arte-Grob je vhodný ako zjednocujúci 
základný náter alebo medzináter na nových i starších 
nosných organických i minerálnych a zmiešaných 
podkladoch. Výnimkou je drevo, plastoelastické náte-
ry, staré zmydelňujúce farby (napr. niektoré olejové 
farby) a nenasiakavé podklady (napr. laky).  

KEIM Soldalit-arte-Grob je nevhodný ako finálny náter 

3. VLASTNOSTI VÝROBKU 

KEIM Soldalit-arte-Grob je roztierateľná, vysoko plne-
ná fasádna farba na báze sol-silikátu bez obsahu 
titánovej bieloby. KEIM Soldalit-arte-Grob zaceľuje 
vlasové trhliny a vyrovnáva štrukturálne rozdiely. 

 receptúra bez titánovej bieloby 

 minerálne matný charakter 

 nevytvára film 

 nehorľavý  

 odolnosť všetkých zložiek voči UV-žiareniu 

 vysoká odolnosť proti klimatickým vplyvom 

 odolný voči priemyselným plynom a kyslému dažďu 

 vodoodpudivý 

 extrémne priepustný pre vodné pary 

 potlačuje rast plesní a rias vďaka ideálnym vlhkost-
ným pomerom 

 ekologický – neobsahuje rozpúšťadlá ani konzer-
vační prostriedky 

Charakteristika materiálu: 

 Špecifická hmotnosť:         cca 1,55 g/cm3 

 Organický podiel:                     < 5% 

 pH:                  cca 11 

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

                                  trieda I  
          (podľa DIN EN ISO 7783-2) 

 Svetlostálosť farebných pigmentov:                                                   
Trieda A1 

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

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. Poškodené miesta v podklade opravte materiá-
lom rovnakého druhu a štruktúry. Z povrchu je nutné 
odstrániť sintrové vrstvy. Silno nasiakavé plochy je 
možné ošetriť prípravkom KEIM Soldalit-Fixativ.  

Spracovanie: 
KEIM Soldalit-arte-Grob sa doporučuje nanášať štet-
kou.  

Základný náter: 
KEIM Soldalit-arte-Grob sa nanáša neriedený alebo 
mierne zriedený do cca 5 % prípravkom KEIM Soldalit-
Fixativ. Pri silno nasiakavých podkladoch je možné 
riedenie prípravkom KEIM Soldalit-Fixativ max. do 10 
% 

Vrchný náter: 
KEIM Soldalit-arte-Grob nanášať neriedený.   

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. 



TECHNICKÝ LIST – KEIM SOLDALIT-ARTE-GROB 

 

 

0
5

/2
0

2
0
 

Vídeňská 119, 619 00 Brno / Tel.: (+420) 511 181 222 / Fax: (+420) 511 181 229 

www.keim.com / barvy@keim.cz 

Technologická prestávka: 
Medzi nátermi je potrebné dodržať časový odstup 
najmenej 12 hodín. 

Spotreba: 
Pre základný náter na hladkom podklade cca 0,25 
kg/m2 KEIM Soldalit-arte. 

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

Čistenie náradia: 
Ihneď po použití umyť vodou. 

Cudzie prísady: 
Aby ostali zachované vlastnosti KEIM Soldalit-arte, 
nesmú byť primiešavané žiadne cudzie prísady. 

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 

Viď. bezpečnostný list 

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 


