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TECHNICKÝ LIST 

KEIM STUCASOL® FONDO 
 

1. POPIS PRODUKTU 

Plnená silikátová penetrácia s adhéznym povrchom, 
v odtieni prispôsobenom vrchnej omietke.  

Spojivo: sol-sillikát  

2. OBLASŤ POUŽITIA 

Zabraňuje presvitaniu podkladu a zlepšuje štrukturálne 
spracovanie omietky KEIM Stucasol, najmä na nových 
jadrových omietkach. 

3. VLASTNOSTI PRODUKTU 

zvyšujúci adhéziu, priepustný pro vodnú paru, nasia-
kavosť regulujúci 
 

 hustota    cca 1,6 g/cm3 

 difúzne ekvivalentná hrúbka  
vzduchovej vrstvy   sd ≤ 0,01 m 

Farba: 
Prírodne biela a odtiene podľa vzorkovníka KEIM 
Palette Exclusiv 

4. POKYNY PRE SPRACOVANIE 

Príprava podkladu: 
Podklad musí byť nosný, rovný, suchý, čistý a zbavený 
zvyškov znižujúcich prídržnosť. 

Spracovanie:  
Pred použitím rozmiešajte, podľa potreby riediť max. 
10 % prípravkom KEIM Soldalit-Fixativ. Nanášajte 
štetkou alebo valčekom. 

Podmienky spracovania: 
Teplota okolitého vzduchu a podkladu nesmie byť 
počas spracovania a schnutia nižšia ako +5 °C. Ne-
spracovávajte na priamom slnku ani na slnkom vyhria-
tých podkladoch, za dažďa a silného vetra. Plochy po 
nanesení chráňte vhodnými opatreniami pred vetrom a 
dažďom. 

Doba schnutia:  
Cca 2–6 hodín, v závislosti na teplote a relatívnej 
vlhkosti vzduchu. 

Spotreba:  
cca 0,25 kg/m2 

Čistenie náradia:  
Ihneď po použití očistite vodou. 

5. DODÁVANÁ FORMA 

18 kg nádoba 

6. SKLADOVANIE 

Skladujte v suchu a v chlade, chráňte pred mrazom. 
V originálnom uzavretom obale 6 mesiacov.  

7. LIKVIDÁCIA 

Odpadový kľúč ES č. 08 01 12. 

K recyklácii odovzdávajte len celkom vyprázdnené 
obaly..  

8. BEZPEČNOSTNÉ POKYNY 

Kód GIS: M-GF 01 

Zakryte plochy, ktoré se nemajú natierať, najmä sklo, 
keramika a kameň. Postriekané okolité plochy alebo 
komunikácie ihneď umyte väčším množstvom vody. Oči 
a pokožku chráňte pred postriekaním. Uchovávejte 
mimo dosah dětí. 

Dodržujte požiadavky z Bezpečnostného listu ES. 

Uvedené hodnoty a vlastnosti sú výsledkom intenzívnej vývojovej práce 
a praktických skúseností. Naše písomne i ústne doporučenia k aplikácii majú 
pomôcť pri výbere našich produktov a nezakladajú žiadny zmluvný právny 
vzťah. Najmä nezbavujú kupujúceho  ani spracovateľa povinnosti, aby sa sami 
s obvyklou odbornou starostlivosťou presvedčili o vhodnosti našich produktov 
pre zamýšľaný účel použitia. Je nutné dodržiavať všeobecné stavebné technic-
ké pravidlá. Vyhradzujeme si právo zmeny slúžiacej k zlepšeniu produktu 
alebo jeho aplikácii. Publikáciou tohoto vydania strácajú predchádzajúce 
vydania platnosť. 
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