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TECHNICKÝ LIST 

KEIM SPACHTEL 
STIERKOVÁ HMOTA NA SILIKÁTOVEJ BÁZE PRE VNÚTORNÉ I VONKAJŠIE 

POUŽITIE 

 

1. POPIS PRODUKTU 

Hotová silikátová stierková hmota pre vonkajšie 
i vnútorné minerálne podklady. 

2. OBLASŤ POUŽITIA 

KEIM Spachtel sa používa pre plošné stierkovanie 
(vyrovnávanie) omietok a betónu ako príprava pre 
silikátové farby alebo silikátovú omietku. Je rovnako 
vhodný pre vkladanie armovacej tkaniny. Používa sa 
tiež pre opravy omietok a úpravu otvorov po kotvách 
lešenia. 

3. VLASTNOSTI VÝROBKU 

Čisto minerálne plnivo, kremičitan draselný, čistá akry-
lová emulzia. 

 Hrúbka vrstvy:   0–3 mm 

 Zrnitosť    0–0,5 mm 

Charakteristika materiálu: 

 špecifická hmotnosť:    cca 1,7 g/cm3  

 difúzny ekvivalent hrúbky 
vzduchovej vrstvy:   sd = 0,08 m  

                                                                    pri hrúbke vrstvy 0,5 mm  

 vodonasiakavosť:            w = 0,7 kg/m2.h0,5 

4. POKYNY PRE SPRACOVANIE 

Príprava podkladu: 
Podklad musí byť čistý, suchý a nosný; voľné časti 
(i staré nátery) odstráňte drôtenou kefou, škrabkou 
alebo otryskaním tlakovou vodou. 

Spracovanie: 
Stierková hmota sa dodáva pripravená k použitiu. 
Naťahuje sa hladítkom v tenkej vrstve. Pri uložení tka-
niny natiahnite prvú vrstvu (cca 2 mm), tkaninu vtlačte 
hladítkom a presahujúcu hmotu uhlaďte suchým valče-
kom alebo hladítkom. Po vytvrdnutí prvej vrstvy stierky, 
naneste hladítkom druhú vrstvu. 

Celková hrúbka vrstiev nesmie presiahnuť 4 mm. Hlbšie 
miesta vopred vyplňte. 

Doba schnutia: 
Doba schnutia závisí na hrúbke vrstvy a na klimatic-
kých podmienkach.  

Tenké vrstvy, suché počasie: 1 deň 

Hrubšie vrstvy, vlhké počasie: niekoľko dní 

Riedenie: 
Materiál sa spracováva neriedený. 

V prípade potreby, je možné riedenie prípravkom 
KEIM Spezial-Fixativ.  

Cudzie prísady nie sú prípustné. 

Prepracovanie: 
KEIM Spachtel je možné pretierať materiálom KEIM 
Purkristalat s pridaním 50% KEIM Kristall-Felsit ako 
základným náterom a všetkými jednozložkovými siliká-
tovými náterovými farbami. 

Spotreba: 
Na 1 mm hrúbky cca 1,5 kg/m2. 

Tieto hodnoty sú len orientačné. Presné hodnoty spot-
reby zistíte skúšobným náterom. 

Spracovanie: 
Materiál spracovávať od +8 °C teploty vzduchu 
a podkladu do max. 80 % relatívnej vlhkosti vzduchu. 
Pracujte len pri suchom počasí. Nespracovávajte na 
priamom slnku a na podkladoch vyhriatych slnkom. Po 
nanesení chráňte plochy pred dažďom. Pozor na noč-
ný mráz. 

Čistenie náradia: 
Ihneď po použití vodou. 

5. DODÁVANÁ FORMA 

5 a 25 kg vedierka 
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6. SKLADOVANIE 

V dobre uzatvorených nádobách je doba skladovateľ-
nosti min. 6 mesiacov v nemrznúcom  prostredí. 

7. NAKLADANIE S ODPADOM 

Viď. bezpečnostný list 

8. BEZPEČNOSTNÉ POKYNY 

Zakryte plochy, ktoré sa nemajú natierať, najmä sklo, 
keramiku a prírodný kameň. Oči a pokožku chráňte 
pred postriekaním. Skladujte 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. 

 
 


