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TECHNICKÝ LIST 

KEIM UNIKRISTALAT 
 

 

1. POPIS PRODUKTU 

KEIM Unikristalat je jednozložková silikátová farba 
neobsahujúca disperziu, zodpovedajúca norme DIN 
EN 1062, na kvalitné fasádne nátery. 

2. OBLASTI POUŽITIA 

KEIM Unikristalat je moýné natierať na všetky minerál-
ne omietky v skupine mált PI až PIIII (CS I – CS IV) a 
na všetky staré minerálne nátery (napr. silikátové a 
disperzne silikátové farby). Vďaka receptúre neobsahu-
júcej disperziu je KEIM Unikristalat zvlášť vhodný pre 
renovácie historických stavieb a pre ekologické obytné 
budovy. Nie je vhodný pre vodorovné a šikmé plochy 
vystavené poveternostným vplyvom. KEIM Unikristalat 
sa výborne hodí na vytváranie minerálnych lazúr. 

3. VLASTNOSTI PRODUKTU 

KEIM Unikristalat je čisto silikátová fasádna farba, s 
vysokou odolnosťou voči poveternostným vplyvom a 
UV žiareniu, so spojivom zo špeciálneho vodného skla. 
KEIM Unikristalat obsahuje výhradne absolútne svetlos-
tále anorganické pigmenty. Spojuje typický minerálne 
matný povrchový vzhľad so žiarivou farebnosťou. 

 fasádna farba s čisto silikátovým spojivom  

 neobsahuje disperziu 

 jednozložková 

 s minimom organických prísad < 1% 

 bez hydrofobizačných prostriedkov  

 nerozdeliteľné spojenie s podkladom pomocou 
silicifikácie jemných častíc 

 možné použitie na všetky minerálne podklady  

 nevytvára film  

 minerálne matný vzhľad 

 absolútne svetlostále anorganické pigmenty 

 všetky zložky sú odolné voči UV žiareniu 

 nehorľavá (trieda A2-s1,d0 podľa EN 13501-1, 
viď. Klasifikačná správa) 

 antistatická, nie je termoplastická 

 odolná voči priemyslovým splodinám a kyslému 
dažďu 

 vysoko odolná voči poveternostným vplyvom 

 nenapučiavajúca 

 ekologická – bez rozpúšťadiel  

 nezávadná pre biológiu stavieb, výhodná ekologic-
ká bilancia 

Technické dáta: 

 špecifická hmotnosť: cca 1,4–1,6 g/cm3 

 pH:       cca 11 

 odolnosť farebného odtieňa:   A1  
(kód podľa vestníka 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 

 trieda priepustnosti pre vodu (24 h):  

       w > 1 kg/(m2 h0,5) 
trieda I (> 0,5) podľa DIN EN 1062-3 

Odtiene: 
Biely a podľa KEIM Palette exclusiv.  

4. POKYNY PRE SPRACOVANIE 

Príprava podkladu: 
Podklad musí byť nosný, suchý, zmáčateľný, čistý, 
bezprašný a nemastný. Uvoľnené časti, nečistoty, ole-
jovité látky, machy a riasy je nutné úplne odstrániť. 

Pre silne savé alebo pieskujúce podklady sa doporuču-
je penetrácia prípravkom KEIM Fixativ, nariedeným 
vodou 1:1 alebo 1:2. Prípadné sintrové vrstvy na no-
vých omietkach odstráňte prípravkom KEIM Ätzflüssig-
keit podľa návodu.  

Miesta s novou omietkou (opravy) vždy ošetrite 
prípravkom KEIM Ätzflüssigkeit podľa údajov 
v technickom liste. 

Spracovanie: 
KEIM Unikristalat je možné nanášať štetkou, valčekom 
alebo striekaním. 

Základný náter: 
KEIM Unikristalat sa riedi prípravkom KEIM Fixativ 
podľa savosti podkladu do max. 20 % (25 kg farby 
plus max. 5 l riedidla ). 
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Vrchný náter: 
KEIM Unikristalat sa riedi prípravkom KEIM Fixativ 
10 % až max. 20 %. U následnej lazúry sa vrchný 
náter riedi 30 %. 

Lazúra: 
Pre lazúrnu aplikáciu farby KEIM Unikristalat sa KEIM 
Fixativ zmieša v pomere 1:1 s vodou. Takto nariedená 
zmes sa s KEIM Unikristalat riedi podľa požadovanej 
transparentnosti a aplikuje sa ako lazúrny vrchný ná-
ter. 

Podľa požiadavky na štruktúru alebo kašovitý účinok je 
možné do základného náteru farbou KEIM Unikristalat 
pridať 50 % až 100 % materiálu KEIM Kristall-Felsit a 
do medzináteru prípadne ďalších 50 %. 

Podmienky pre spracovanie: 
Teplota vzduchu a podkladu > + 5 °C. Nespracová-
vajte na priamom slnku ani na podkladoch nahriatých 
slnkom. Natierané plochy chráňte v priebehu i po 
spracovaní pred priamym slnkom, vetrom a dažďom. 

Doba schnutia: 
Medzi nátermi dodržujte dobu schnutia minimálne 
12 hodín. 

Následné ošetrenie: 

 Na častiach fasád silno namáhaných dažďom, 
napr. na vežiach alebo nevhodne konštrukčne 
chránených náveterných stranách sa po vrchnom 
nátere doporučuje naniesť bezfarebný hydrofóbny 
prípravok KEIM Lotexan nebo KEIM Ecotec: 

 KEIM Lotexan, naniesť celoplošne dvakrát mokré do 
mokrého najskôr 8 dní po vrchnom nátere.  

 KEIM Ecotec, naniesť celoplošne najskôr 3 dni po 
vrchnom nátere. 

Spotreba: 
Na hladkom podklade pro dvojitý náter KEIM Unikris-
talat na m²:  

 cca 0,55 kg KEIM Unikristalat 

 cca 0,05 l KEIM Fixativ 
Uvedené hodnoty sú len orientačné, závislé na vlast-
nostiach podkladu a spôsobe spracovania. Presnú 
spotrebu zistíte aplikovaním skúšobného náteru na 
vzorových plochách na objekte. 

Čistenie náradia: 
Náradie ihneď po použití očistite veľkým množstvom 
vody. Počas prestávok náradie uchovávajte vo farbe 
alebo vo vode. 

Cudzie prísady: 
Z dôvodu zachovania špecifických vlastností tohoto 
produktu sa do neho nesmú pridávať žiadne ďalšie 
látky. 

5. DODÁVANÁ FORMA 

Vedierko po 5 a 25 kg 

6. SKLADOVANIE 

Cca 12 mesiacov v uzavretej nádobe a v chlade, 
avšak chránené pred mrazom. Chráňte pred teplom a 
priamym slnkom  

7. LIKVIDÁCIA 

Odpadový kľúč ES č. 08 01 12. 

K recyklácii odovzdávajte len úplne vyprázdnené oba-
ly. 

8. BEZPEČNOSTNÉ POKYNY 

Kód GIS: BSW10 

Plochy, ktoré sa nemajú natierať (napr. sklo, kameň, 
keramika, drevo apod.), chráňte vhodným opatrením. 
Postriekané okolité plochy alebo komunikácie ihneď 
opláchnite veľkým množstvom vody. Oči a pokožku 
chráňte pred postriekaním. Uchovávajte mimo dosah 
detí. 

Dodržujte požiadavky z Bezpečnostného listu. 

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. 

 

 


