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TECHNICKÝ LIST 

KEIM FLAGRANTI® 
HOTOVÝ REVERZIBILNÍ SPECIÁLNÍ NÁTĚR PROTI GRAFFITI S DVOJÍM 
VYUŽITÍM 

 

1. POPIS PRODUKTU 

KEIM Flagranti® je reverzibilní krycí speciální nátěr pro 
boj proti graffiti se dvěma možnostmi využití. 

2. OBLAST POUŽITÍ 

Prevence 
KEIM Flagranti® se nanese ve dvou vrstvách jako pre-
ventivní ochranný nátěr a funguje tak jako separační 
vrstva mezi podkladem a graffiti. 

Využití 
Hotové graffiti se materiálem KEIM Flagranti® rychle 
a bez problémů přetře. Při opětovném útoku sprejerů 
lze přetření několikrát opakovat, dokud sprejer nere-
zignuje a nezanechá svých aktivit. Nejlepšího psycho-
logického účinku se dosáhne co nejrychlejším přetře-
ním čerstvého graffiti. Tohoto efektu lze optimálně 
dosáhnout díky jednoduché aplikaci zásobního balení 
barvy.  

V obou případech použití lze vrstvy graffiti a KEIM 
Flagranti® odstranit společně vodou. 

Upozornění: KEIM Flagranti® není normální fasádní 
nátěr. Při silném zatížení může dojít k předčasnému 
zvětrávání a křídování, nebo vymývání. 

3. VLASTNOSTI VÝROBKU 

 reverzibilní, odstraňuje se vodou bez poškození 
podkladu 

 dobrá přilnavost 
 s nízkým pnutím i při nanesení v několika vrstvách 
 světlostálý 
 minerálně matný 
 hospodárný díky snadné aplikační technologii při 

zpracování   
 hospodárný díky jednorázovému odstranění po 

několika útocích sprejerů 
 reverzibilní pojivo s minerálními plnidly 

a anorganickými pigmenty 

Charakteristika materiálu 
 Difuzní ekvivalent tloušťky vzduchové vrstvy 

    sd < 0,03 m 
   (dle ČSN EN ISO 7783-2) 

Odstíny 
Materiál je standardně vyráběn v bílé barvě nebo 
v barevných tónech dle barevné palety KEIM-Palette 
exclusiv, případně v nestandardních barevných tónech. 

Pozor 
Míchání s produkty z jiných systémů není přípustné!  

4. POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ 

Podklad: 
KEIM Flagranti® je vhodný pro všechny obvyklé omít-
ky, beton, přírodní kámen, pevně držící fasádní nátěry 
a sanitární keramiku. Vodorovné a nakloněné plochy, 
zezadu provlhlé podklady nebo zdivo provlhlé z kon-
strukčních důvodů nejsou pro použití KEIM Flagranti® 
vhodné. Pro nátěr je nutný suchý podklad. 

Odstraňování: 
Důkladně předvlhčete vodou a po cca 20 minutách 
smyjte všechny vrstvy čistou vodou a kartáčem až na 
původní nátěr. Alternativně lze použít tlakový čisticí 
přístroj s přiměřeným tlakem, přičemž je také nutné 
předvlhčení a čas na nabobtnání. 

U zvlášť silných nebo velkoplošných graffiti lze plochu 
připravit pomocí odstraňovače KEIM-Dispersions-
entferner buď v tenké vrstvě celoplošně, nebo v dílčích 
plochách jako perforace. 

Vzniklou směs smytého KEIM Flagranti a zbytků graffiti 
je třeba zachytávat a zlikvidovat podle místních před-
pisů.  

Spotřeba 

Využití 1: prevence 
Cca 0,3 l/m2 pro nátěr ve dvou vrstvách. 
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Využití 2: překrytí 
Cca 0,15 l/m2 pro nátěr v jedné vrstvě. 

(pro dvojnásobný nátěr na hladkém podkladu):  

Tato hodnota je orientační. Přesné hodnoty spotřeby 
zjistíte zkušebním nátěrem. 

Čištění nářadí 
Ihned po použití omýt vodou. 

5. DODÁVANÁ FORMA 

Nádoby po 5 a 15 litrech.  

6. SKLADOVÁNÍ 

V dobře uzavřených nádobách je doba skladovatel-
nosti min. 12 měsíců v nemrznoucím prostředí. 

Pozor:  
Zbytky materiálu z načatých nádob dejte do příslušně 
menších obalů, aby se co nejvíce zmenšil objem vzdu-
chu v kbelíku. 

7. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 

Zakryjte plochy, které se nemají natírat, zvláště sklo, 
keramiku a přírodní kámen. Oči a pokožku chraňte 
před potřísněním. Skladujte mimo dosah dětí. 

8. BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI 
PRÁCI 

Při práci je potřeba použít vhodné osobní ochranné 
pracovní prostředky (pracovní oděv, rukavice). 
V případě potřeby ochranu očí (protichemické brýle 
nebo obličejový štít). Osobní ochranné prostředky musí 
být udržovány v použitelném stavu a poškozené je 
zapotřebí ihned vyměnit. Při práci nejíst, nepít, nekouřit. 
Před pracovní přestávkou a po práci omýt vodou 
a mýdlem a ošetřit reparačním krémem. 

Při práci v interiérech je nutno zajistit dostatečné větrá-
ní, při nevolnostech je nutno ihned opustit místnost, 
případně vyhledat lékařskou pomoc. 

9. PRVNÍ POMOC 

 při zasažení kůže odstranit potřísněný oděv a kůži 
umýt vodou a mýdlem 

 při zasažení očí vymývat vodou 10–15 minut 
 při náhodném požití ihned vypláchnout ústa a vypít 

asi 1/2 l vody 

Ve všech vážnějších případech poškození zdraví a při 
zasažení očí nebo náhodném požití vždy vyhledat 
lékařské ošetření. 

Vyhrazujeme si změny sloužící ke zlepšení produktu 
nebo jeho aplikace. Publikací tohoto vydání ztrácejí 
dřívější vydání platnost. 

 


