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TECHNICKÝ LIST 

KEIM TWINSTAR® 
 

1. POPIS PRODUKTU 

KEIM Twinstar je inovativní funkční fasádní nátěr na 
bázi sol-silikátu, který perfektně kombinuje efektivní 
aplikaci s recepturou bez obsahu biocidů pro dlouho-
době čisté fasády. 

Díky inovativnímu složení produktu, zajišťujícímu speci-
fické vlastnosti roztékání a schnutí, lze základní i vrchní 
vrstvu nanášet velmi racionálně v jednom pracovním 
kroku bez doby schnutí mezi nátěry. Díky inteligentní 
kombinaci různých účinných mechanismů KEIM Twin-
star navíc nabízí silnou ochranu proti porostům řas 
a plísní – zcela bez přidaných biocidních látek. 

KEIM Twinstar se obzvláště hodí pro nátěry fasády 
masivních stavebních konstrukcí a zateplených ploch 
ETICS. 

KEIM Twinstar splňuje požadavky DIN 18 363, 2.4.1. 

2. OBLAST POUŽITÍ 

KEIM Twinstar je vhodný na fasády, a to jak k přetírání 
nosných starých vrstev, tak na nové nátěry a lze ho 
používat i na nepoškozené kontaktní zateplovací sys-
témy. 

KEIM Twinstar je vhodný na minerální, organické 
a smíšené podklady. Výjimkou je dřevo, plastoelastické 
nátěry, staré zmýdelňující barvy (např. některé olejové 
barvy) a nesmáčitelné podklady (např. laky). 

3. VLASTNOSTI PRODUKTU 

 pojivová báze: kombinace křemičitého solu a vod-
ního skla (= sol-silikát) 

 univerzální použití 
 dvě vrstvy v jednom pracovním kroku bez doby 

schnutí mezi nátěry (nátěr „2 v 1“) 
 vysoce odolný proti klimatickým vlivům 
 odolný proti UV záření a kyselinám, antistatický 
 nehořlavý  
 světlostálé pigmenty 
 minerálně matný  
 difuzně otevřený, netvoří film, mikroporézní 
 vodoodpudivý  
 bez rozpouštědel a změkčovadel  

 bez biocidních přísad 

Charakteristiky materiálu 
 specifická hmotnost: cca 1,6 g/cm3 
 organický podíl:  < 5 % 
 pH:    cca 11 
 světlostálost odstínu:  A1  

(Fb-kód podle směrnice BFS č. 26) 
podle DIN EN 1062-1: 

Dle DIN EN 1062-1: 
 hustota difuzního proudu vodní páry:  

    V ≥ 2000 g/(m2 d) 
  difuzně ekvivalentní tloušťka vzduchové vrstvy: 

    sd ≤ 0,01 m  
třída I podle DIN EN ISO 7783-2 

 propustnost pro vodu (24 h):   
    w < 0,1 kg/(m2 . h0,5) 

třída III (< 0,1) podle DIN EN 1062-3 

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

Odstíny 
Bílý. Barevné odstíny výhradně s čistě minerálními 
světlostálými pigmenty. KEIM Twinstar lze tónovat 
pouze pomocí KEIM PPF-Technology® dle všech běž-
ných vzorkovníků. Spektrum odstínů zahrnuje světlé až 
střední odstíny. Syté odstíny nelze tónovat..  

Upozornění: 
Míchání s produkty z jiných systémů není přípustné! 

4. POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ 

Příprava podkladu 
Podklad musí být suchý, nosný, nesprašující, čistý 
a zbavený prachu. Řasy, plísně nebo lišejníky se musí 
odborně odstranit, a to důkladně a beze zbytku (na-
příklad pomocí vysokotlakého čističe). Po očištění 
a oschnutí se povrch dezinfikuje přípravkem KEIM 
Algicid-Plus. 

KEIM Twinstar lze na plochu nanášet nejdříve po 24 
hodinách působení. 

Alternativně je možné i příprava, resp. čištění bez 
biocidů: 



TECHNICKÝ LIST – KEIM TWINSTAR 

 

 

02
/2

02
1 

KEIMFARBEN s.r.o. 
Vídeňská 119, 619 00 Brno / Tel.: (+420) 511 181 222 / Fax: (+420) 511 181 229 
www.keim.com / barvy@keim.cz 

K tomu se používá KEIM Alkaclean na alkalické čištění 
fasád. Aplikace se provádí podle technického listu pro 
KEIM Alkaclean. 

Pozor: Plochy ošetřené přípravkem KEIM Alkaclean se 
musí omýt vodou. Přímé přepracování těchto ploch bez 
omytí není možné. Dodržujte pokyny pro likvidaci 
odpadní vody a dobu působení podle technického listu 
pro KEIM Alkaclean. 

Nepohyblivé praskliny v podkladu o šířce do 0,25 mm 
lze přetírat bez přípravného nátěru. 

Jsou-li nepohyblivé praskliny široké 0,25 až 0,5 mm, 
musí se před vlastním nátěrem provést ještě jeden 
přípravný nátěr materiálem KEIM Twinstar. 

Zpracování: 
KEIM Twinstar lze nanášet štětkou, válečkem nebo 
airless nástřikem. Pro airless stříkání doporučujeme 
trysku ≥ 539 (bez vloženého filtru).  

KEIM Twinstar se nanáší neředěný. Pro zajištění správ-
né funkce je nutné dodržet minimální nanášené množ-
ství 0,4 kg/m2. 

Pro dostatečné a homogenní nanášení materiálu 
se nátěr provádí takto: 

1. vrstva materiálu: 
Válečkem naneste do kříže dostatečné množství barvy 
a rovnoměrně rozválejte. (Orientační hodnota: na 
každý m2 materiál naberte asi 3x až 4x a poté rozvá-
lejte.) 

2. vrstva materiálu: 
Ihned po rozválení první vrstvy naneste na ještě mok-
rou barvu válečkem další materiál, při tom pracujte 
svislým směrem. 

Doba schnutí mezi nátěry: žádná 

Podmínky pro zpracování 
Teplota okolního vzduchu a podkladu > +5°C. 

Nezpracovávejte při přímém oslunění ani na podkla-
dech vyhřátých sluncem. Natírané plochy chraňte 
během zpracování i po něm před přímým sluncem, 
větrem a deštěm. 

Spotřeba: 
cca 0,45 kg/m2 KEIM Twinstar. Tento údaj o spotřebě 
je jen orientační. Přesné hodnoty spotřeby lze zjistit 
pomocí zkušebního nátěru. 

Čištění nářadí: 
Ihned po použití omyjte vodou. 

5. DODÁVANÁ FORMA 

Nádoby po 5 kg a 18 kg 

6. SKLADOVÁNÍ 

cca 12 měsíců v chladu, chráněné před mrazem, 
v dobře uzavřené nádobě. 

Upozornění:  
Zbytky materiálu z načatých kbelíků přelijte do vhod-
ných menších nádob s co nejmenším objemem vzdu-
chu. 

7. LIKVIDACE 

Odpadový klíč ES č. 08 01 12. 

K recyklaci odevzdávejte jen bezezbytku vyprázdněné 
obaly. 

8. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 

Kód produktu: BSW10 

Desinfekční prostředek používejte bezpečně. Před 
použitím si vždy přečtěte etiketu a informace 
o produktu. Plochy, které se nemají ošetřovat (např. 
sklo, kámen, keramika, dřevo apod.), chraňte vhodným 
opatřením. Potřísněné okolní plochy nebo komunikace 
ihned omyjte velkým množstvím vody. Oči a pokožku 
chraňte před potřísněním, případně ihned omyjte vel-
kým množstvím vody. Při práci nejezte a nepijte a noste 
gumové rukavice a ochranné brýle. Ukládejte na místě 
nepřístupném dětem. Produkt se nesmí dostat do kon-
taktu s potravinami, nápoji, krmivy a zvířaty. 

9. CERTIFIKÁTY A ZNAČKY KVALITY  

         

 

 

 

Uvedené hodnoty a vlastnosti jsou výsledkem intenzivní vývojové práce 
a praktických zkušeností. Naše ústní i písemná doporučení k aplikaci předsta-
vují pomoc při výběru našich produktů a nezakládají žádný smluvní poměr. 
Zejména kupujícího ani zpracovatele nezbavují povinnosti sami se s řádnou 
pečlivostí přesvědčit o vhodnosti našich produktů pro zamýšlený účel. Je nutné 
dodržovat obecná pravidla stavební techniky. Vyhrazujeme si změny sloužící 
ke zlepšení produktu nebo jeho aplikace. Publikací tohoto vydání ztrácejí 
dřívější vydání platnost. 


