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TECHNICKÝ LIST 

KEIM SOLDALIT®-ARTE 
FASÁDNA FARBA BEZ TITÁNOVEJ BIELOBY PRE NÁTERY S VEĽKOU 

FAREBNOU HĹBKOU 

 

1. POPIS PRODUKTU 

KEIM Soldalit-arte je fasádna farba na sol-silikátovej 
báze neobsahujúca titánovú bielobu (oxid titaničitý). 
Receptúra bez titánovej bieloby s absolútne svetlostá-
lymi anorganickými pigmentami a minerálnymi plniva-
mi podtrhuje originálny charakter a plastickú štruktúru 
podkladu a dáva náterom mimoriadnu farebnú hĺbku 
a žiarivosť. Kombinácia spojív – kremičitého solu 
a vodného skla – umožňuje aplikáciu silikátových 
náterov nielen na minerálnych, ale i na množstve or-
ganických podkladov. KEIM Soldalit-arte splňuje po-
žiadavky DIN 18 363 odst. 2.4.1. 

2. OBLASŤ POUŽITIA 

KEIM Soldalit-arte je vhodný k náterom nosných orga-
nických i minerálnych a zmiešaných podkladoch. Vý-
nimkou je drevo, plastoelastické nátery, staré zmydel-
ňujúce farby (napr. niektoré olejové farby) 
a nenasiakavé podklady (napr. laky). KEIM Soldalit-
arte sa vďaka nepoužitej homogenizačnej titánovej 
bielobe hodí k renováciám pamiatkových objektov, 
kde sa má reprodukovať „historický kolorit“, ale rovna-
ko sa doporučuje jeho použitie pri novostavbách 
a modernej architektúre, kde sa má hlavná pozornosť 
venovať farebnosti a optickému účinku. 

3. VLASTNOSTI VÝROBKU 

KEIM Soldalit-arte je fasádna farba na báze sol-silikátu 
s maximálnou životnosťou, navrhnutá ako homogenizu-
júci a krycí pigment bez obsahu titánovej bieloby. 
Nátery KEIM Soldalit-arte vyzdvihnú štruktúru podkla-
du a neskreslenú žiarivosť absolútne svetlostálych 
anorganických pigmentov. Náter získa väčšiu farebnú 
hĺbku a živosť s mimoriadnym farebným účinkom. 

 receptúra bez titánovej bieloby 

 príslušne znížená krycia schopnosť za mokra 

 vyššia hĺbka a žiarivosť farby 

 podtrhuje štruktúru a zvláštnosti podkladu  

 minerálne matný charakter 

 nevytvára film 

 nehorľavá  

 absolútne anorganické svetlostále pigmenty 

 odolnosť všetkých zložiek voči UV-žiareniu 

 vysoká odolnosť proti klimatickým vplyvom 

 antistatický 

 odolný voči priemyselným plynom a kyslému dažďu 

 vysoko vodoodpudivý (cez stmavnutie odtieňa pri 
daždi) 

 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 1,5 g/cm3 

 Organický podiel:                     < 5% 

 pH:                  cca 11 

 Svetlostálosť farebných pigmentov:                                                   
Trieda A1 

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

Podľa DIN EN 1062-1 

 Stupeň prenikania  

vodnej pary:         V ≥ 2000 g/(m2.d) 

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

                                  trieda I  
          (podľa DIN EN ISO 7783-2) 

 Koeficient vodonasiakavosti: 

(24 h)     w < 0,1 kg/(m2 . h0,5) 
                                     trieda III (< 0,1) 

Odtiene: 
Prírodná biela pigmentovaná lithopony, surová biela 
(nepigmentovaná) a beztitánové farebné odtiene 
podľa vzorkovníkov KEIM Palette exclusiv 
a Avantgarde. 

Tónovanie výhradne monochromatickými odtieňmi 
KEIM Soldalit-Monochromtöne. Optický dojem kon-
krétneho odtieňa je prirodzene ovplyvnený daným 
podkladom. Preto a vzhľadom k beztitánovej receptúre 
sú podľa podkladu a odtieňa možné malé odchýlky 
odtieňov voči vzorkovníku alebo pri vzájomnom po-
rovnávaní rôznych podkladov. 
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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. 

Opravy sa musia ošetriť prípravkom KEIM-Ätzflüssigkeit 
podľa platného TL. 

Silno nasiakavé plochy je možné ošetriť základným 
náterom KEIM Soldalit-Fixativ. Pri opravovaných pod-
kladoch i pri podkladoch s rozdielnou štruktúrou alebo 
s vlásočnicovými trhlinami sa základný náter realizuje 
materiálom KEIM Soldalit-arte-Grob s väčším obsahom 
plnív namiesto KEIM Soldalit-arte. 

Spracovanie: 
KEIM Soldalit-arte sa doporučuje nanášať štetkou. 
Obecne je potrebné dbať na veľmi starostlivé spraco-
vanie.  

Základný náter: 
KEIM Soldalit-arte 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 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. 

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

Spotreba: 
(pre dvojnásobný náter na hladkom podklade): cca 
0,45 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 

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 
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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 


