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TECHNICKÝ LIST 

KEIM TWINSTAR® 

 

1. POPIS PRODUKTU 

KEIM Twinstar je inovatívny funkčný fasádny náter na 
báze sol-silikátu, ktorý perfektne kombinuje efektívne 
použitie s receptúrou bez obsahu biocídov pre dlho-
dobo čisté fasády. 

Vďaka inovatívnemu zloženiu produktu, zaisťujúcemu 
špecifické vlastnosti roztekania a schnutia, je možné 
základnú i vrchnú vrstvu nanášať veľmi racionálne v 
jednom pracovnom kroku bez doby schnutia medzi 
nátermi. Vďaka inteligentnej kombinácii rôznych účin-
ných mechanizmov KEIM Twinstar navyše ponúka silnú 
ochranu pred rastom rias a plesní – úplne bez prida-
ných biocídnych látok. 

KEIM Twinstar sa tak obzvlášť dobre hodí pre racio-
nálne a trvale udržateľné fasádne nátery masívnych 
stavebných konštrukcií i zateplených plôch ETICS. 

KEIM Twinstar splňuje požiadavky DIN 18 363, 
2.4.1. 

2. OBLASŤ POUŽITIA 

KEIM Twinstar je vhodný na fasády, a to ako k pretie-
raniu nosných starých vrstiev, tak na nové nátery a je 
možné ho používať i na nepoškodené kontaktné zatep-
ľovacie systémy (ETICS). 

KEIM Twinstar je vhodný na minerálne, organické 
a zmiešané podklady. Výnimkou je drevo, plastoelas-
tické nátery, staré zmydelňujúce farby (napr. niektoré 
olejové farby) a nezmáčateľné podklady (napr. laky). 

3. VLASTNOSTI PRODUKTU 

 spojivová báza: kombinácia kremičitého solu a 
vodného skla (= sol-silikát) 

 univerzálne použitie 

 dve vrstvy v jednom pracovnom kroku bez doby 
schnutí medzi nátermi  

    (náter „2 v 1“) 

 vysoko odolný proti klimatickým vplyvom 

 odolný proti UV žiareniu a kyselinám, antistatický 

 nehorľavý  

 svetlostále pigmenty 

 minerálne matný  

 difúzne otvorený, netvorí film, mikroporézny 

 vodoodpudivý  

 bez rozpúšťadiel a zmäkčovadiel  

 bez biocídnych prísad 

Charakteristiky materiálu 

 špecifická hmotnosť: cca 1,6 g/cm3 

 organický podiel:   < 5 % 

 pH:     cca 11 

 stálosť odtieňa:   A1  
(Fb-kód podľa vestníku BFS č. 26) 

Podľa DIN EN 1062-1:  

 hustota difúzneho prúdu vodnej pary:  

    V ≥ 2000 g/(m2 d) 

  difúzne ekvivalentná hrúbka vzduchovej   
     vrstvy: 
    sd ≤ 0,01 m  

trieda I  
podľa DIN EN ISO 7783-2 

 priepustnosť pre vodu (24 h):   

    w < 0,1 kg/(m2 . h0,5) 
trieda III (< 0,1)  
podľa DIN EN 1062-3 

 stupeň lesku v uhle 85°: 1,5 
    matný (≤ 10) podľa ISO 2813 

Odtiene 
Biely. Pestré odtiene výhradne s čisto minerálnymi 
svetlostálymi pigmentami. KEIM Twinstar je možné 
tónovať na zariadení KEIM Lokale Farbwerkstatt® 
pomocou KEIM PPF-Technology® podľa všetkých bež-
ných vzorkovníkov. Spektrum odtieňov zahrňuje svetlé 
až stredné odtiene. Sýte odtiene nie je možné dodať.  

 

Upozornenie: 
Miešanie s produktami z iných systémov nie je prípust-
né ! 

4. POKYNY PRE SPRACOVANIE 

Príprava podkladu: 
Podklad musí byť suchý, nosný, nesprašujúci, čistý 
a zbavený prachu. Riasy, plesne alebo lišajníky sa 
musia odborne odstrániť, a to dôkladne a bez zvyšku 
(napríklad pomocou vysokotlakového čističa). Po očis-
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tení a oschnutí sa povrch dezinfikuje prípravkom KEIM 
Algicid-Plus.  
KEIM Twinstar je možné na plochu nanášať najskôr po 
24 hodinách pôsobenia. 

Alternatívne je možná i príprava, resp. čistenie bez 
biocídov: 
K tomu sa používa KEIM Alkaclean na alkalické čiste-
nie fasád. Aplikácia sa realizuje podľa technického 
listu pre KEIM Alkaclean. 
Pozor: Plochy ošetrené prípravkom KEIM Alkaclean sa 
musia opláchnuť vodou. Priame prepracovanie týchto 
plôch bez umytia nie je možné. 
Dodržujte pokyny pre likvidáciu odpadových vôd a 
dobu pôsobenia podľa technického listu pre KEIM 
Alkaclean. 

Nepohyblivé praskliny v podklade o šírke do 0,25 mm 
je možné pretierať bez prípravného náteru. 
V prípade nepohyblivých prasklín širokých 0,25 až 
0,5 mm, je potrebné pred vlastným náterom vykonať 
ešte jeden prípravný náter materiálom KEIM Twinstar. 

Spracovanie: 
KEIM Twinstar je možné nanášať štetkou, valčekom 
alebo airless nástrekom. Pre airless striekanie doporu-
čujeme trysku ≥ 539 (bez vloženého filtra).  
KEIM Twinstar sa nanáša neriedený. Pre zaistenie 
správnej funkcie je nutné dodržať minimálne nanášané 
množstvo 0,4 kg/m2. 

Pre dostatočné a homogénne nanášanie materiálu 
sa náter vykonáva takto: 

1. vrstva materiálu: 
Valčekom naneste do kríža dostatočné množstvo farby 
a rovnomerne rozváľajte. (Orientačná hodnota: na 
každý m2 materiál naberte asi 3x až 4x a potom roz-
váľajte.) 

 

2. vrstva materiálu: 
Ihneď po rozváľaní prvej vrstvy naneste 
na ešte mokrú farbu valčekom ďalší 
materiál, pri tom pracujte zvislým sme-
rom. 

Doba schnutia medzi nátermi: žiadna 

Podmienky pre spracovanie 
Teplota okolitého vzduchu a podkladu musí byť > 
+5°C. 

Nespracovávajte na priamom slnku ani na podkladoch 
vyhriatych slnkom. Natierané plochy chráňte počas 

spracovania i po ňom pred priamym slnkom, vetrom 
a dažďom. 

Spotreba: 
cca 0,45 kg/m2 KEIM Twinstar. Tento údaj o spotrebe 
je len orientačny. Presné hodnoty spotreby je možné 
zistiť pomocou skúšobného náteru. 

Čistenie náradia: 
Ihneď po použití umyte vodou. 

5. DODÁVANÁ FORMA 

Nádoby po 5 kg a 18 kg 

6. SKLADOVANIE 

cca 12 mesiacov v chlade, chránené pred mrazom, 
v dobre uzavretej nádobe. 

Upozornenie:  
Zvyšky materiálu z načatých vedierok prelejte do 
vhodných menších nádob s čo najmenším objemom 
vzduchu. 

7. LIKVIDÁCIA 

Odpadový kľúč ES č. 08 01 12. 

K recyklácii odovzdávajte len bez zvyšku vyprázdnené 
obaly. 

8. BEZPEČNOSTNÉ POKYNY 

Kód produktu: BSW10 

Dezinfekčný prostriedok používajte bezpečne. Pred 
použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie 
o produkte. Plochy, ktoré sa nemajú ošetrovať (napr. 
sklo, kameň, keramika, drevo apod.), chráňte vhodným 
opatrením. Znečistené okolité plochy alebo komuniká-
cie ihneď umyte veľkým množstvom vody. Oči 
a pokožku chráňte pred postriekaním, prípadne ihneď 
umyte veľkým množstvom  vody. Pri práci nejedzte a 
nepite a noste gumové rukavice a ochranné okuliare. 
Ukladajte na miesta neprístupné deťom. Produkt sa 
nesmie dostať do kontaktu s potravinami, nápojmi, 
krmivom a zvieratami. 

 

Uvedené hodnoty a 
vlastnosti sú výsledkom 
intenzívnej vývojovej 
práce a praktických 
skúseností. Naše 
písomne i ústne doporu-
čenia 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 
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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. 

 


