TECHNICKÝ LIST

KEIM SOLDALIT®-FIXATIV
ŘEDIDLO PRO KEIM SOLDALIT® NA BÁZI SOL-SILIKÁTU
1. POPIS PRODUKTU

4. POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ

KEIM Soldalit-Fixativ je silikátové ředidlo a základní
nátěrová hmota na bázi kombinace pojiv – solu kyseliny křemičité a vodního skla.

Příprava podkladu
Podklad musí být suchý, nosný, čistý, zbavený prachu
a nesmí sprašovat. Volné části starých nátěrů se musí
odstranit mechanicky nebo otryskáním tlakovou vodou.
Chybějící místa se doplní vhodným vysprávkovým
materiálem a jejich struktura se přizpůsobí okolní ploše.
S povrchu se musí odstranit sintrové vrstvy pomocí
KEIM Ätzflüssigkeit.

KEIM Soldalit-Fixativ je silikátové ředidlo a základní
nátěrová hmota na bázi kombinace pojiv – solu kyseliny křemičité a vodního skla.
KEIM Soldalit-Fixativ slouží jako ředidlo pro KEIM
Soldalit a KEIM Soldalit-Grob. Při zpracování materiálu KEIM Contact-Plus následujícími vrstvami KEIM Soldalit lze pouze přípravkem KEIM Soldalit-Fixativ podle
potřeby ředit i KEIM Contact-Plus. Kromě toho lze
KEIM Soldalit-Fixativ použít i jako základní nátěr na
silně savých podkladech nebo částech, jako jsou např.
místa vysprávek.

3. VLASTNOSTI VÝROBKU
 základní pojiva: kombinace solu kyseliny křemičité
a vodního skla (=sol-silikát)
 silikátový
 odolný proti vlivům klimatu
 odolný proti UV záření
 nehořlavý
 prodyšný, netvoří film, mikroporézní
 bez rozpouštědel a změkčovadel
Charakteristika materiálu
 specifická hmotnost:
 organický podíl:
 pH

cca 1,03 g/cm3
<5%
cca 11

Odstíny
Mléčná, namodralá
Pozor
Míchání s produkty z jiných systémů není přípustné! To
platí i pro produkty KEIM, které nejsou součástí systému KEIM Soldalit.

Silně savé plochy se ošetří základním nátěrem KEIM
Soldalit-Fixativem.
Zpracování
Jako základní nátěr:
KEIM Soldalit-Fixativ se nanáší neředěný.
Jako ředidlo na silně savých podkladech:
KEIM Soldalit-Fixativem lze ředit základní nátěr materiálu KEIM Soldalit, KEIM Soldalit-Grob nebo KEIM
Contact-Plus podle savosti podkladu maximálně do
10 %.
Teplota vzduchu a podkladu > + 5 °C.
Spotřeba
Jako základní nátěr cca 0,1–0,2 l/m2 podle savosti
podkladu.
Tato hodnota je orientační. Přesné hodnoty spotřeby
zjistíte zkušebním nátěrem.
Čištění nářadí
Ihned po použití omýt vodou.

5. DODÁVANÁ FORMA
Nádoby o obsahu 5 l a 20 l

6. SKLADOVÁNÍ
Cca 12 měsíců v chladu, chráněné proti mrazu
a dobře uzavřené.
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2. OBLAST POUŽITÍ
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Pozor:
Zbytky materiálu z načatých nádob dejte do příslušně
menších obalů, aby se co nejvíce zmenšil objem vzduchu v kbelíku.

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