
 

 



03
/2

01
5 

TECHNICKÝ LIST 

KEIM ROMANIT®-SCHLÄMMZUSATZ 
ZAHUŠŤOVACÍ PŘÍSADA DO BARVY KEIM ROMANIT PŘI VÝSKYTU 
VLASOVÝCH TRHLIN A STRUKTURNÍCH ROZDÍLŮ 

 

1. POPIS PRODUKTU 

KEIM Romanit-Schlämmzusatz je prášková minerální 
povrstvovací přísada pro formulování vápenných ba-
rev v systému KEIM Romanit.  

KEIM Romanit-Schlämmzusatz obsahuje kvalitní silikáty 
s nejrůznějším tvarem zrn ve vyvážené kombinaci. 

2. OBLAST POUŽITÍ 

KEIM Romanit-Schlämmzusatz se přimíchává do po-
vrstvovacích nátěrů pro vyrovnání struktury v systému 
KEIM Romanit. 

3. VLASTNOSTI VÝROBKU 

Jemnozrnný homogenní prášek s typickou horní mezí 
zrnitosti 0,5 mm. 

Tvar zrn a mineralogické složení materiálu KEIM Ro-
manit-Schlämmzusatz jsou přizpůsobeny pro použití 
s přípravky KEIM Romanit-Farbe a KEIM Romanit-
Sumpfkalk. 

Odstíny 
Materiál je standardně vyráběn v světle šedém odstínu. 

4. POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ 

Množství příměsi KEIM Romanit-Schlämmzusatz určí 
zpracovatel se zkušeností s vápennou technikou. Toto 
rozhodování závisí na podmínkách objektu a na histo-
rických zkušenostech. 

Čištění nářadí 
Ihned po použití omýt vodou. 

5. BALENÍ 

Nádoby 5 kg a 20 kg 

6. SKLADOVÁNÍ 

KEIM Romanit-Schlämmzusatz je v suchu a v uzavře-
ných nádobách neomezeně skladovatelný. 

7. NAKLÁDÁNÍ S ODPADEM 

Viz bezpečnostní list 

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 pří-
padě potřeby ochranu očí (protichemické brýle nebo 
obličejový štít). Osobní ochranné prostředky musí být 
udržovány v použitelném stavu a poškozené je zapo-
třebí 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. 


