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TECHNICKÝ LIST 

KEIM LIGNOSIL®-BASE-W 
 

 

1. POPIS PRODUKTU 

KEIM Lignosil-Base-W je vysoce specializovaný ven-
kovní základní nátěr na dřevo. Díky speciální kombi-
naci alkydových pryskyřic a silikátových pojiv KEIM 
Lignosil-Base-W zpevňuje povrch dřeva a zaručuje 
optimální přídržnost barevného nátěru KEIM Lignosil-
Color. 

2. OBLAST POUŽITÍ 

Základní nátěr v systému KEIM Lignosil na ochranu 
rozměrově nestálých a omezeně rozměrově stálých 
dřevěných dílů vůči povětrnosti. KEIM Lignosil-Base-W 
se nepoužívá jako vrchní nátěr. KEIM Lignosil-Base-W 
se musí vždy přepracovat barvou Lignosil-Color. 

Výjimka: nátěr řezných ploch na staveništi v místech, 
kde nebudou vidět.  

3. VLASTNOSTI VÝROBKU 

 ředitelný vodou 
 bez zápachu 
 velký podíl obnovitelných surovin 
 výborná ochrana proti vlhkosti 

(v systému KEIM Lignosil) 
 optimální přídržnost vrchního nátěru 
 dobrá penetrační schopnost 
 bez rozpouštědel 
 zpevňující 
 speciální kombinace alkydu a křemičitého solu 
 zkoušený podle DIN EN 927 
 lze urychleně vysušovat 

Charakteristika materiálu 
 pevné složky:   cca 45 %  
 specifická hmotnost:  cca 1,0–1,1 g/cm3 
 pojivo:   kombinace alkydu 

    a křemičitého solu 
 difuzně ekvivalentní tloušťka  

vzduchové vrstvy:  sd* < 0,5 m 
(DIN EN ISO 12572 wet-cup) 

 nasákavost vodou: mc* ≤ 175 g/m2 
(DIN EN 927-2) 

* 2x (KEIM Lignosil-Base-W + KEIM Lignosil-Color) 

Odstíny 
Bezbarvý 

4. POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ 

Příprava podkladu: 
Podklad musí být nosný, suchý (vlhkost dřeva do 18 % 
podle listu BFS č. 18), čistý a zbavený všech volných 
částic, prachu, oleje a ostatních látek se separačním 
účinkem. Přetírání starých nátěrů je nutné vyzkoušet. 
Doporučujeme však staré nátěry pokud možno kom-
pletně odstranit. Zvětralé plochy obruste až na zdravé 
dřevo. Olejovité druhy dřev očistěte nitro-ředidlem. Pro 
hoblované modřínové dřevo není tento nátěr vhodný. 

Zpracování 
KEIM Lignosil-Base-W se nanáší jako základní nátěr 
jednou až dvakrát štětkou, válečkem, nebo strojově, 
např. airless stříkáním, natíracím automatem nebo 
aplikátorem Vakuumat. Nové dřevo se ošetřuje zásad-
ně před montáží, a to ze všech stran.  

U silně namáhaných ploch a k dosažení maximální 
trvanlivosti se doporučuje dvojitý základní nátěr. Upo-
zornění: Dodržujte DIN EN 927. V případě potřeby 
lze KEIM Lignosil-Base-W ředit max. 10 % vody. Zá-
kladní nátěr se po zaschnutí přepracuje vrchním nátě-
rem barvou KEIM Lignosil-Color. Dodržujte doby 
schnutí! 

Upozornění:  
Všechny řezné plochy je nezbytně nutné chránit nátě-
rem KEIM Lignosil-Base-W před vlhkostí! 

Barevný nátěr: 
Barevný nátěr se provádí dvakrát na pohledové straně 
neředěným materiálem KEIM Lignosil-Color. 

Podmínky pro zpracování: 
Teplota podkladu a vzduchu nad +8 °C. Zpracovávej-
te jen za suchého počasí. Nezpracovávejte na silném 
slunci, sluncem vyhřátých podkladech ani při silném 
větru. Plochy i po natření chraňte před příliš rychlým 
vysycháním, větrem, deštěm a silným osluněním. 
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Doby schnutí: 
Při 23°C a 50 % relativní vlhkosti vzduchu KEIM Lig-
nosil-Base-W nelepí asi po 2 hodinách a přetírat se dá 
zpravidla po 8 až 12 hodinách. Při urychleném vysou-
šení nebo příznivějších okolních podmínkách se doba 
schnutí výrazně zkracuje, zato při vyšší relativní vlhkosti 
vzduchu nebo nižších teplotách se schnutí příslušně 
zpomalí. 

Spotřeba 
Uvedená spotřeba je pouze orientační. Přesné hodnoty 
spotřeby závisí na vlastnostech podkladu a způsobu 
nanášení. Lze je zjistit pouze vysazením zkušebních 
ploch. Pro základní nátěr ohoblovaného nového dřeva je 
podle druhu dřeva cca 0,1 l/m2 KEIM Lignosil-Base-W. 

Čištění nářadí 
Vodou. 

5. DODÁVANÁ FORMA 

Nádoby po 2,5 l, 5 l a 20 l  

6. SKLADOVÁNÍ 

KEIM Lignosil-Base-W lze skladovat 12 měsíců v uza-
vřené nádobě a v chladu, avšak chráněný před mra-
zem. Chraňte před horkem a přímým sluncem. 

7. LIKVIDACE 

Odpadový klíč ES č. 08 01 11.  

K recyklaci odevzdávejte jen bezezbytku vyprázdněné 
obaly. 

8. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 

Kód GIS: BSW20 

Respektujte bezpečnostní list ES. 

Uvedené hodnoty a vlastnosti jsou výsledkem intenzivní vývojové práce 
a praktických zkušeností. Naše písemná i ústní doporučení k aplikaci mají 
pomoci při výběru našich produktů a nezakládají žádný smluvní právní vztah. 
Zejména kupující nezbavují povinnosti sami se s obvyklou odbornou péčí 
přesvědčit o vhodnosti našich produktů pro zamýšlený účel. Je nutné dodržo-
vat všeobecná stavebně technická pravidla. Vyhrazujeme si změny sloužící ke 
zlepšení produktu nebo jeho aplikace. Publikací tohoto vydání ztrácejí dřívější 
vydání platnost. 

 


