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TECHNICKÝ LIST 

KEIM TURADO 0.3 
JEMNÁ UNIVERZÁLNA MALTA PRE INTERIÉR A EXTERIÉR 

 

1. POPIS PRODUKTU 

KEIM Turado 0.3 je univerzálne použiteľná opravná 
adhézna malta na minerálnej báze určená pre reno-
váciu v interiéri a exteriéri. KEIM Turado 0.3 zodpo-
vedá skupine mált GP CS III podľa DIN EN 998-1. 

2. OBLASŤ POUŽITIA 

Omietka KEIM Turado 0.3 je univerzálne použiteľná 
na nosných minerálnych podkladoch a starých omiet-
kach skupiny CS II, CS III a CS IV, na starých syntetic-
kých náteroch a omietkach v interiéri i exteriéri.  

KEIM Turado 0.3 sa výborne hodí k prevrstveniu 
a vyrovnaniu nosných starých omietok alebo náterov 
až do hrúbky 5 mm; ako malta pro vkladanie armova-
cej tkaniny (napr. KEIM Glasfaser-Gittermatte) a ako 
adhézna omietka na hladké betónové plochy. KEIM 
Turado 0.3 sa môže zahladiť filcovým hladítkom, vzni-
ká veľmi hladký povrch.  

Nevhodné sú plastoelastické a zmydelňujúce podkla-
dy. 

3. VLASTNOSTI VÝROBKU 

 veľmi vysoká belosť, prirodzene biela  

 ideálne k filcovaniu 

 hladký povrch 

 tuhnutí bez vzniku napätia 

Charakteristika materiálu: 

 pevnosť v tlaku:  CS III 

 zrnitosť:   cca 0,3 mm 

 odtieň:   prírodná biela 

 kapilárna nasiakavosť:                                     
                           W2 (podľa EN 998-1) 

 priepustnosť pre vodné pary:                                     
                           μ ≤ 15 
4. POKYNY PRE SPRACOVANIE 

Príprava podkladu: 
Skontrolujte nosnosť podkladu. Uvoľnené časti starých 
náterov odstráňte mechanicky alebo tlakovou vodou. 
Odstráňte separačné látky ako napr. zvyšky odformo-
vacieho oleja na betónových plochách. Najprv vyrov-

najte maltou KEIM Turado so zrnitosťou 1 mm silné 
nerovnosti. 

Spracovanie: 

Miešanie:  
KEIM Turado 0.3 (25 kg) rozmiešajte pomocou mie-
šadla s 7,0 až 7,2 l čistej vody do husto plastickej 
konzistencie bez hrudiek a nechajte krátko vyzrieť. 
Doba spracovateľnosti je podľa počasia cca 40 minút. 
Tuhnúci materiál nie je možné v žiadnom prípade 
znovu rozmiešať s vodou. Spracovanie je možné ruč-
ne, kontinuálnou miešačkou alebo omietacím strojom. 

Hrúbka vrstvy: 
Spracovanie v jednej alebo viacerých vrstvách, 
v každom kroku hrúbka vrstvy min. 3 mm a max. 5 mm. 

Armovanie: 
Pri prevrstvení a prepracovaní sa KEIM Turado 0.3 
nanáša na podklad v rovnomernej hrúbke a stiahne sa 
do roviny. Armovacia tkanina sa pokladá v pásoch. Po 
uložení sa tkanina celoplošne prepracuje maltou KEIM 
Turado 0.3 spôsobom „mokrý do mokrého“. 

Vrchná omietka: 
Pri použití ako vrchná omietka sa zahladí penový  
hladidlom. 

Spotreba: 
cca 1,4 kg/m² na mm hrúbky omietky  

Zvláštne upozornenie 
Čerstvo nanesená malta KEIM Turado 0.3 sa musí 
chrániť pred príliš rýchlym vysychaním a pred silným 
dažďom. Nanášanie nerealizujte na priamom slnku ani 
pri silnom vetre. Počas spracovania a vysychania ne-
smie teplota podkladu ani prostredia klesnúť pod +5 
°C. Nemiešajte s inými produktami. Pred nanášaním 
vrchnej omietky dodržujte čakaciu dobu 1 deň na 1 
mm hrúbky malty. Pred náterom dodržujte čakaciu 
dobu 10 dní. Náradie sa čistí vodou. 

5. DODÁVANÁ FORMA 

25 kg vrece  
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6. SKLADOVANIE 

V originálnych obaloch je doba skladovateľnosti min. 
12 mesiacov v nemrznúcom prostredí. 

7. NAKLADANIE S ODPADOM 

Odpadový kľúč ES č. 17 01 01 

K recyklácii odovzdávajte len bez zvyšku vyprázdnené 
vrecia. 

8. BEZPEČNOSTNÉ POKYNY 

Produktový kód Gisbau / kód GIS: ZP 1 

Vápno a cement sú po zmiešaní s vodou alkalické. 
Plochy, ktoré sa nemajú spracovávať, najmä sklo, ke-
ramika, kameň apod., chráňte pomocou vhodných 
opatrení. Oči a pokožku chráňte pred postriekaním. Pri 
práci nejedzte a nepite. 

Chráňte pred deťmi. 

Rešpektujte Bezpečnostní list 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. 

 

 


