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TECHNICKÝ LIST 

KEIM LIGNOSIL®-BASE-DL 
ŘEDIDLO PRO KEIM LIGNOSIL-BASE 

 

1. POPIS PRODUKTU 

KEIM Lignosil-Base-DL je ředidlo pro KEIM Lignosil-
Base. 

2. OBLAST POUŽITÍ 

Ředění produktu KEIM Lignosil-Base pro nastavení 
konzistence podle potřeby. Maximální ředění 10 %. 

3. VLASTNOSTI VÝROBKU 

 rozpouštědlový 
 bezbarvý 
 specifická hmotnost:   cca 0,78 g/cm3 

Odstíny 
bezbarvý 

4. POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ 

Dodržujte prosím Technický list pro KEIM Lignosil-Base! 

. 

Spotřeba 
Množství přidaného KEIM Lignosil-Base-DL do KEIM 
Lignosil-Base smí činit max. 10 %. Příklad: 1,0 l KEIM 
Lignosil-Base-DL do 10,0 l KEIM Lignosil-Base. 

5. DODÁVANÁ FORMA 

Nádoby po 1 l.  

6. SKLADOVÁNÍ 

KEIM Lignosil-Base-DL lze skladovat v uzavřené nádo-
bě a v chladu, avšak chráněný před mrazem 
12 měsíců. Chraňte před horkem a přímým sluncem.  

7. NAKLÁDÁNÍ S ODPADEM 

Viz bezpečnostní list 

Upozornění: 
Dřevo ošetřené systémem KEIM Lignosil spadá podle 
vyhlášky o likvidaci dřeva do třídy A II (klížené, povla-
kované, lakované dřevo bez halogen-organických 
sloučenin v nátěru a bez impregnačních prostředků). 

8. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 

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

9. 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. 

10. 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. 
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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 

 


