
 

 

 

0
4

/2
0

2
0

 

 

TECHNICKÝ LIST 

KEIM SOLIPRIM 

VNÚTORNÝ ZÁKLADNÝ NÁTER 

 

1. POPIS PRODUKTU 

KEIM Soliprim je špeciálny silikátový vnútorný základ-
ný náter na báze kombinácie spojív – kremičitého solu 
a hydrosolu. 

2. OBLASŤ POUŽITIA 

KEIM Soliprim slúži: 

 k zjednoteniu rôznej nasiakavosti minerálnych 
a organických podkladov, nosných starých náterov 
alebo zmiešaných podkladov. 

 k fixácii a spevňovaniu sprašujúcich podkladov.  

 k optimalizácii homogenity povrchu následných 
náterov najmä pri problematických svetelných pod-
mienkach.  

3. VLASTNOSTI VÝROBKU 

 spojivá: kremičitý sol a hydrosol 

 zjednocuje 

 silno spevňuje podklad 

 adhézny mostík 

 veľká hĺbka penetrácie 

 otvorený pre difúziu, mikroporézny 

 ľahko silicifikuje 

 bez pridania rozpúšťadiel 

 nezapácha 

Charakteristika materiálu: 

 špecifická hmotnosť:      cca 1,03 g/cm3 

 sd:     < 0,01 m 

 pH:     cca 9 

 organický podiel:   < 5 % 

Odtieň: 
jemne mliečny   

4. POKYNY PRE SPRACOVANIE 

Príprava podkladu: 
Podklad musí byť nosný, čistý, zbavený mastnoty.  

Spracovanie: 
KEIM Soliprim sa nanáša neriedený štetkou. Možná je 
i aplikácia valčekom alebo striekaním. Pozor na lesklé 
miesta. 

Pri silne nasiakavých podkladoch môže byť vhodné 
naniesť dvojitý náter a to mokrý do mokrého. 

Upozornenie: 
KEIM Soliprim nie je možné používať ako riedidlo. 

Podmienky pre spracovanie: 
Teplota podkladu a vzduchu > +5 °C. 

Technologická prestávka: 
Medzi aplikáciou KEIM Soliprim a následným náterom 
je nutné dodržať technologickú prestávku najmenej 6 
hodín. 

Spotreba: 
Podľa nasiakavosti podkladu 0,1–0,2 l/m2 na jeden 
náter. Presnú spotrebu zistíte skúšobným náterom na 
objekte. 

Čistenie náradia: 
Ihneď po použití umyť vodou. 

5. DODÁVANÁ FORMA 

5 a 20 litrové nádoby. 

6. SKLADOVANIE 

V dobre uzatvorených nádobách je doba skladovateľ-
nosti min. 12 mesiacov v nemrznúcom prostredí.  

7. NAKLADANIE S ODPADOM 

Viď. bezpečnostný list 

8. BEZPEČNOSTNÉ POKYNY 

KEIM Soliprim je mierne alkalický.  

Plochy, ktoré sa nemajú ošetrovať (napr. sklo, kerami-
ka, drevo a pod.), chráňte vhodným opatrením. Po-
striekané okolité plochy ihneď opláchnite veľkým 
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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.  


