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TECHNICKÝ LIST 

KEIM INDULASTIC-P 
 

 

1. POPIS PRODUKTU 

Lepidlo a hydroizolace 

2. OBLAST POUŽITÍ 

Lepení soklových a perimetrických zateplovacích de-
sek. Minerální, přetíratelná hydroizolace. 

3. VLASTNOSTI PRODUKTU 

Odolný vůči alkáliím, mrazu, vodě. 

Charakteristiky materiálu: 
 pojivo:   disperze syntetické  

   pryskyřice/cement 
 spec. hmotnost:  cca 1,2g/cm3 

 difuzně ekvivalentní tloušťka vrstvy 
vzduchu (2mm):  sd: cca 2,7 m 

podle DIN EN ISO 7783-2 

 kapilární nasákavost:  W: cca 0,02 kg/(m2 h1/2) 

podle DIN EN 1062-3 

 propustnost vody:  třída III, nízká,  
podle DIN EN 1062-3 

Odstíny 
cementově šedá (po rozmíchání) 

4. POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ 

Příprava podkladu: 
Podmínkou je na místě provedená izolace stavby pod-
le DIN 18195. 

Bitumenové podklady musí být odvětrané. 

Podklad musí být pevný, suchý, čistý, zbavený tuků 
a prachu. Je nutné odborně posoudit trvalou kompati-
bilitu případných stávajících nátěrů s lepicí maltou. 

Nelze použít na za studena samolepicí plastové pásy 
(ksk). 

Míchací poměry: 

1 : 1 hmotnostních dílů Indulastic-P a portlandského 
cementu CEM I 32,5 rozmíchejte pomocí elektrického 

míchadla, až vznikne homogenní konzistence bez 
hrudek. 

Pro zvýšenou pevnost lze zvýšit míchací poměr cemen-
tu až na 1 : 1,3. 

Při použití jako nátěr přídavek vody max. 5 %.  

Nerozmíchávejte víc materiálu, než můžete zpracovat 
během 2–3 hodin. 

Způsob nanášení: 

Jako lepidlo pod úrovní terénu 
Rozmíchaný Indulastic-P nanášejte perimetrické zatep-
lovací desky v 6 „buchtách“. 

Jako lepidlo v zóně soklu  
Rozmíchaný Indulastic-P nanášejte na soklové zateplo-
vací desky na rámečky a body, minimálně na 40% 
plochy. 

Jako armovací vrstva  
Rozmíchaný Indulastic-P rovnoměrně nanášejte na 
lepené zateplovací desky. Uložte armovací síťku KEIM 
Glasfaser-Gittermatte, na styku s 10 cm překrytím, 
a přepracujte stěrkou mokré do mokrého. Armovací 
síťka má být uložená ve středu, resp. v horní třetině 
armovací vrstvy. Tloušťka armovací vrstvy 3–4 mm. 

Jako hydroizolace 
Rozmíchaný Indulastic-P ředěný max. 5% vody naná-
šejte v jednom nebo dvou nátěrech štětcem nebo štět-
kou. Jako hydroizolace se KEIM Indulastic-P nanáší na 
úseky v kontaktu s terénem se. Pod povrchem terénu se 
hydroizolace musí napojit na izolaci stavby. 

Nad terénem se KEIM Indulastic-P nanáší na vrchní 
omítku jako pás široký 50 mm. KEIM Indulastic-P lze 
přetírat barvami KEIM Soldalit, KEIM Granital a KEIM 
AquaROYALColor. Hydroizolace má zabránit stoupání 
kapilární vlhkosti do vrstev omítky a armování. 

V úseku pod terénem se hydroizolace chrání před 
poškozením nopkovou fólií. 
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Jako hydroizolace zajišťující druhou izolační rovinu při 
dodatečné montáži kovových parapetů je nutné nanést 
minimálně dvojitý nátěr nebo vrstvu stěrky. 

Podmínky pro zpracování 
Teplota okolního vzduchu a podkladu během zpraco-
vání a schnutí vyšší než +5 °C. 

Nezpracovávejte na přímém slunci ani na podkladech 
vyhřátých sluncem. Během zpracování a po něm 
chraňte plochy před přímým sluncem, větrem a deštěm. 

Doba schnutí 
Min. 3 dny v závislosti na teplotě a relativní vlhkosti 
vzduchu  

Spotřeba 
 Jako lepidlo nebo armování: cca 4 kg/m2 

   rozmíchaného materiálu 
 Jako hydroizolace:  1,0 kg/m2 

   rozmíchaného materiálu 

Čištění nářadí  
Ihned po použití očistěte vodou. 

Upozornění: 
Zatuhlý KEIM Indulastic-P se nesmí ředit vodou ani 
míchat s čerstvým materiálem. Pokud se KEIM Indulas-
tic-P nanáší jako přídavná hydroizolace na izolační 
stěrku KEIM Porosan-Dichtungsschlämme, musí se 
předtím dodržet minimálně 5denní doba tuhnutí. 

5. DODÁVANÁ FORMA  

Nádoby po 18 kg 

6. SKLADOVÁNÍ 

V originálních uzavřených obalech min. 12 měsíců. 
Skladujte v chladu a chráněné před mrazem, chraňte 
před slunečním zářením.  

7. LIKVIDACE 

Odpadový klíč ES č. 08 01 12. 

K recyklaci odevzdávejte jen zcela vyprázněné obaly. 

8. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 

Kód GIS: D1 

Plochy, které se nemají omítat, zejména sklo, keramika, 
kámen apod., chraňte vhodnými opatřeními. Oči 
a pokožku chraňte před potřísněním. Uchovávejte 
mimo dosah dětí.  

Dodržujte požadavky z Bezpečnostního listu 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 kupce ani zpracovatele nezbavují povinnosti sami se s obvyklou 
odbornou péčí přesvědčit o vhodnosti našich produktů pro zamýšlený účel. Je 
nutné dodržovat všeobecná stavebně technická pravidla. Vyhrazujeme si 
změny sloužící ke zlepšení produktu nebo jeho aplikace. Publikací tohoto 
vydání ztrácejí dřívější vydání platnost 

 


