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TECHNICKÝ LIST 

KEIM STUCASOL® 
 

1. POPIS PRODUKTU 

K spracovaniu pripravená sol-silikátová omietka 
s jedinečnou kombináciou spojiv pre najvyššie nároky 
na kvalitu a žiarivosť farieb i bez následného náteru.  

2. OBLASŤ POUŽITIA 

Vnútorný i vonkajší krycí povlak pre minerálne 
i organické podklady a ako vrchný náter na kontaktné 
zatepľovacie systémy KEIM. 

3. VLASTNOSTI PRODUKTU 

Vysoko odolný voči vplyvom počasia a difúzne otvo-
rený, vodoodpudivý, svetlostály, stálofarebný, nežltnú-
ci. 

Charakteristiky materiálu: 

 požiarna klasifikácia A2–s1, d0 

 nasiakavosť  W3 (<0,1 kg/m²√h) 

 priepustnosť pre vodné pary  
   V1 (>150 g/m²d)  

 súčiniteľ difúzneho odporu  μ < 30 

 pevnosť v ťahu za ohybu ≥ 0,3 MPa 

 hustota   1,5–1,8 g/cm³ 

Farba: 
Prírodná biela a podľa vzorkovníka KEIM Palette 
Exclusiv, okrem monochrómnych odtieňov. 

4. POKYNY PRE SPRACOVANIE 

Príprava podkladu: 
Podklad musí byť čistý, suchý, rovný, nosný a zbavený 
zvyškov znižujúcich prídržnosť. Defektné miesta doplň-
te vhodným materiálom (napr. KEIM Universalputz 
pri minerálnych podkladoch). Nerovnomerne savé 
plochy je možné ošetriť materiálom KEIM Soldalit-
Fixativ. Na všetky podklady predovšetkým však na 
novo vytvorené, opravené alebo nerovnomerne štruk-
túrované plochy a pod., sýto farebné odtiene použiť 
ako základný penetračný náter KEIM Stucasol-Fondo v 
podobnom odtieni. Pre zamýšľané ryhované štruktúry 
sa obecne doporučuje medzináter vyrovnávajúci od-
tieň. Požiadavky na rovinnosť podkladu musí zodpo-
vedať požadovanej veľkosti zrna vrchnej omietky. 

Spracovanie:  
KEIM Stucasol pred použitím rozmiešajte nízkootáčko-
vým miešadlom. Naťahujte nerezovým hladítkom, 
stiahnite na hrúbku zrna a podľa priania uhlaďte. Vý-
sledok je určený technikou práce a náradím. KEIM 
Stucasol sa nesmie riediť. Pracujte vždy mokré do 
mokrého, aby nebolo vidieť napojenia. Na jednu plo-
chu zapracovávajte vždy len produkt s rovnakým 
číslom šarže. 

Strojné spracovanie: 
KEIM Stucasol je možné nanášať omietacím strojom a 
potom štruktúrovať hladítkom alebo ponechať tak. Pre 
ľahké nanášanie sú vhodné čerpadlá na maltu 
s variabilným prietokom.  

Pro rovnomerné striekanie je nutné zvoliť čerpadlo na 
maltu s plynulo nastaviteľným prietokom a s elektrickým 
ovládaním. Doporučuje sa nastriekať plochu dvakrát s 
malým nanášaným objemom mokrý do mokrého. Veľ-
kosť trysky by mala približne zodpovedať trojnásobku 
zvolenej veľkosti zrna. Hadica by nemala byť dlhšia 
ako 20 m. 

Podmienky spracovania:  
Teplota okolitého vzduchu a podkladu nesmie byť 
počas spracovania a schnutia nižšia ako +8 °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 12 hodín, záleží na teplote, vlhkosti vzduchu 
a nanášanom množstve.  
 
Môže sa pretierať po 2 dňoch. 

Spotreba:  
Škrabaná (zatieraná, Kratz) štruktúra: 

 K1 (1 mm)  – cca 1,3 kg/m2 

 K1,5 (1,5 mm) – cca 2,3 kg/m2 

 K2 (2 mm)  – cca 3,0 kg/ m2 

 K3 (3 mm) – cca 3,6 kg/ m2 
 
Ryhovaná (Rille) štruktúra: 

 R2 (2 mm)  – cca 2,5 kg/ m2 

 R3 (3 mm)  – cca 3,2 kg/ m2 
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Uvedené hodnoty spotreby sú priemerné. Skutočná 
spotreba závisí na spôsobe spracovania 
a vlastnostiach podkladu. Penetrácia novo omietnutých 
plôch materiálom KEIM Stucasol-Fondo môže spotrebu 
znížiť. 

Čistenie náradia:  
Ihneď po použití očistite vodou. 

Upozornenie:  
KEIM Stucasol vysychá za doporučených podmienok 
spracovania rovnomerne a s dobre viditeľnou zrnitou 
štruktúrou. Nie je nutné aplikovať následný náter k 
zlepšeniu stability farebného odtieňa. Za nevýhodných 
klimatických podmienok môžu farebné omietky pri 
vysychaní tvoriť škvrny. Nie je to technická vada a 
podľa požadovaného výsledku je možné odstránenie 
krycím alebo lazúrnym náterom. 

5. DODÁVANÁ FORMA 

25 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 

Susedné plochy, najmä citlivé na alkálie (napr. sklo, 
kameň, keramika  a pod.), chráňte vhodnými 
opatreniami. Postriekané okolité plochy a komunikácie 
ihneď umyte dostatkom vody. Oči a pokožku chráňte 
pred postriekaním. Uchovávajte mimo dosah detí. 

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. 

 


