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TECHNICKÝ LIST 

KEIM SOLIPRIM 
VNITŘNÍ ZÁKLADNÍ NÁTĚR 

 

1. POPIS PRODUKTU 

KEIM Soliprim je speciální silikátový vnitřní základní 
nátěr na bázi kombinace pojiv – křemičitého solu 
a hydrosolu. 

2. OBLAST POUŽITÍ 

KEIM Soliprim slouží: 

 ke sjednocení různých savostí minerálních 
a organických podkladů, nosných starých nátěrů 
nebo smíšených podkladů. 

 k fixaci a zpevňování sprašujících podkladů.  
 k optimalizaci homogenity povrchu následných 

nátěrů zejména při problematických světelných 
podmínkách.  

3. VLASTNOSTI VÝROBKU 

 pojiva: křemičitý sol a hydrosol 
 sjednocuje 
 silně zpevňuje podklad 
 adhezní most 
 velká hloubka penetrace 
 otevřený pro difuzi, mikropóry 
 lehce prokřemeňuje 
 bez přidání rozpouštědel 
 nepáchne 

Charakteristika materiálu 
 specifická hmotnost:  cca 1,03 g/cm3 
 sd:    < 0,01 m 
 pH:    cca 9 
 organický podíl:  < 5 % 

Odstíny 
slabě mléčný  

4. POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ 

Příprava podkladu: 
Podklad musí být nosný, čistý, zbavený mastnoty.  

Zpracování 
KEIM Soliprim se nanáší neředěný štětkou. Možná je 
i aplikace válečkem nebo stříkáním. Pozor na lesklá 
místa. 

U silně savých podkladů může být vhodné nanést 
dvakrát do mokrého. 

Upozornění: 
KEIM Soliprim nelze používat jako ředidlo. 

Podmínky pro zpracování: 
Teplota podkladu a vzduchu > +5 °C. 

Technologická přestávka: 
Mezi aplikací KEIM Soliprim a následným nátěrem je 
nutné dodržet technologickou přestávku nejméně 6 
hodin. 

Spotřeba 
Podle savosti podkladu 0,1–0,2 l/m2 na jeden nátěr. 
Přesnou spotřebu zjistíte zkušebním nátěrem na objektu. 

Čištění nářadí 
Ihned po použití omýt vodou. 

5. DODÁVANÁ FORMA 

Nádoby po 5 l a 20 l 

6. SKLADOVÁNÍ 

V dobře uzavřených nádobách je doba skladovatel-
nosti min. 12 měsíců v nemrznoucím prostředí. 

7. NAKLÁDÁNÍ S ODPADEM 

Viz bezpečnostní list 

8. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 

KEIM Soliprim je mírně alkalický.  

Plochy, které se nemají ošetřovat (např. sklo, keramiku, 
dřevo apod.), chraňte vhodným opatřením. Potřísnění 
z okolních ploch ihned spláchněte velkým množstvím 
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vody a odstraňte. Oči a pokožku chraňte před potřís-
něním. Uchovávejte 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. 


