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TECHNICKÝ LIST 

KEIM MALGRUNDMASSE 
 

 

1. POPIS PRODUKTU 

KEIM Malgrundmasse je kvalitní hotová maltová směs s 
pravým kararským mramorem. KEIM Malgrundmasse 
slouží jako nosná vrstva pro barvy KEIM Künstlerfarben. 

2. OBLAST POUŽITÍ 

KEIM Malgrundmasse se používá jako podklad 
pro následné malby barvami KEIM Künstlerfar-
ben. KEIM Malgrundmasse lze nanášet na váp-
nocementové omítky s minimální pevností 
v tlaku 5 N/mm2. 

3. VLASTNOSTI PRODUKTU 

pojivová báze vápno a bílý cement 

Charakteristiky materiálu: 
 zrnitost:  0–1 mm 

Odstín: 
bílý 

4. POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ 

Příprava podkladu: 
Zkontrolujte nosnost podkladu. Uvolněné části odstraň-
te. Defektní místa vyspravte materiálem stejného druhu 
a struktury. Podklad musí být bezvadný, tj. dostatečně 
pevný, čistý, nezatížený solí ani vlhkostí, bez dutin. 

Zpracování: 
Podklad předvlhčete. KEIM Malgrundmasse rozmíchej-
te v čisté vodě a nahazujte lžící. Po zavadnutí hladce 
stáhněte latí a rozfilcujte hladítkem. Vrstva by měla být 
silná cca 4 mm. 

Dva dny po zpracování navlhčete. 

1–2 dny před vytvořením malby natřete přípravkem 
KEIM Ätzflüssigkeit v ředění 1 : 3 a omyjte vodou. 

Doba schnutí: 
Před vytvořením malby minimálně 14 dní. 

Podmínky pro zpracování: 
Teplota okolního vzduchu a podkladu nesmí být bě-
hem zpracování a schnutí nižší než +5 °C.  

Nezpracovávejte na přímém slunci ani na sluncem 
vyhřátých podkladech.  

Během práce a po nanesení chraňte plochy před pří-
mým sluncem, větrem a deštěm. 

Spotřeba: 
cca 7 kg/m2 

Čištění nářadí: 
Ihned po použití velkým množstvím vody. 

5. DODÁVANÁ FORMA 

Pytle po 25 kg. 

6. SKLADOVÁNÍ 

v suchu, 12 měsíců 

7. LIKVIDACE 

Odpadový klíč ES č. 17 01 01. 

K recyklaci odevzdávejte jen zcela vyprázdněné pytle. 

8. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 

Kód GIS: ZP 1 

Vápno a cement působí spolu s vodou alkalicky. Plochy, 
které se nemají ošetřovat (např. sklo, kámen, keramika, 
dřevo apod.), chraňte vhodným opatřením. Oči a po-
kožku chraňte před potřísněním. Chraňte před dětmi. 

Věnujte pozornost bezpečnostnímu listu ES. 

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. 
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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 

 

 


