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TECHNICKÝ LIST 

KEIM UNIKRISTALAT® 
 

 

1. POPIS PRODUKTU 

KEIM Unikristalat je jednosložková silikátová barva 
neobsahující disperzi, odpovídající normě DIN EN 
1062, na kvalitní fasádní nátěry. 

2. OBLASTI POUŽITÍ 

KEIM Unikristalat lze natírat na všechny minerální 
omítky ve skupině malty PI až PIIII (CS I – CS IV) a na 
všechny staré minerální nátěry (např. silikátové a dis-
perzní silikátové barvy). Díky receptuře neobsahující 
disperze se KEIM Unikristalat zvláště hodí pro renova-
ce historických staveb a pro ekologické obytné budo-
vy. Není vhodný pro vodorovné a šikmé plochy vysta-
vené povětrnostním vlivům. KEIM Unikristalat se výbor-
ně hodí na vytváření minerálních lazur. 

3. VLASTNOSTI PRODUKTU 

KEIM Unikristalat je čistě silikátová fasádní barva, 
vysoce odolá vůči povětrnostním vlivům a UV záření, 
s pojivem ze speciálního vodního skla. KEIM Unikrista-
lat obsahuje výhradně absolutně světlostálé anorga-
nické pigmenty. Spojuje typický minerálně matný povr-
chový vzhled se zářivou barevností. 

 fasádní barva s čistě silikátovým pojivem  
 neobsahuje disperzi 
 jednosložková 
 s minimem organických přísad < 1% 
 bez hydrofobizačních prostředků  
 nerozdělitelné spojení s podkladem pomocí  

prokřemičitění jemných částic 
 lze použít na všechny minerální podklady  
 nevytváří film  
 minerálně matný vzhled 
 absolutně světlostálé anorganické pigmenty 
 všechny složky jsou odolné vůči UV záření 
 nehořlavá (třída A2-s1,d0 podle EN 13501-1, viz 

Klasifikační zpráva) 
 antistatická, není termoplastická 
 odolná vůči průmyslovým zplodinám a kyselému 

dešti 
 vysoce odolná vůči povětrnosti 
 nebobtnavá 

 ekologická – bez rozpouštědel  
 nezávadná pro biologii staveb, výhodná ekologická 

bilance 

Technická data: 
 specifická hmotnost:  cca 1,4–1,6 g/cm3 
 pH:    cca 11 
 odolnost barevného odstínu:  A1  

(kód podle věstníku BFS č. 26)  

Podle DIN EN 1062-1: 
 hustota difuzního proudu vodní páry:   

    V ≥ 2000 g/(m2 d) 
 difuzně ekvivalentní tloušťka vzduchové vrstvy:  

   sd ≤ 0,01 m  
třída I podle DIN EN ISO 7783-2 

 třída propustnosti pro vodu (24 h):  
   w > 1 kg/(m2 h0,5) 

třída I (> 0,5) podle DIN EN 1062-3 

Odstíny: 
Bílý a podle KEIM Palette exclusiv.  

4. POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ 

Příprava podkladu: 
Podklad musí být nosný, suchý, smáčivý, čistý, bez-
prašný a nemastný. Uvolněné části, nečistoty, olejovité 
látky, mechy a řasy je nutné zcela odstranit. 

Pro silně savé nebo sprašující se doporučuje penetrace 
přípravkem KEIM Fixativ, naředěným vodou 1:1 nebo 
1:2. Případné vrstvy sintru na nových omítkách odstraň-
te přípravkem KEIM Ätzflüssigkeit podle návodu. 

Místa s novou omítkou (vysprávky) vždy ošetřete pří-
pravkem KEIM Ätzflüssigkeit podle údajů v tech. listu. 

Zpracování: 
KEIM Unikristalat lze nanášet štětkou, válečkem nebo 
stříkáním. 

Základní nátěr: 
KEIM Unikristalat se ředí přípravkem KEIM Fixativ 
podle savosti podkladu do max. 20 % (25 kg barvy 
plus max. 5 l ředidla). 
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Vrchní nátěr: 
KEIM Unikristalat se ředí přípravkem KEIM Fixativ 
10 % až max. 20 %. U následné lazury se vrchní nátěr 
ředí 30 %. 

Lazura: 
Pro lazurní aplikaci barvy KEIM Unikristalat se KEIM 
Fixativ smíchá 1:1 s vodou. Takto naředěnou směsí se 
KEIM Unikristalat ředí podle požadované transparent-
nosti a aplikuje jako lazurní vrchní nátěr. 

Podle požadovaného strukturního nebo šlemovacího 
účinku lze základního nátěru barvou KEIM Unikristalat 
přidat 50 % až 100 % materiálu KEIM Kristall-Felsit 
a do mezinátěru případně dalších 50 %. 

Podmínky po zpracování: 
Teplota vzduchu a podkladu > + 5 °C. Nezpracová-
vejte při přímém oslunění ani na podkladech vyhřátých 
sluncem. Natírané plochy chraňte během zpracování 
i po něm před přímým osluněním, větrem a deštěm. 

Doby schnutí: 
Mezi nátěry dodržujte dobu schnutí minimálně 
12 hodin. 

Následné ošetření: 
Na úsecích fasád silně namáhaných deštěm, např. na 
věžích nebo špatně konstrukčně chráněných návětr-
ných stranách se po vrchním nátěru doporučuje nanést 
bezbarvou hydrofobizaci KEIM Lotexan nebo KEIM 
Ecotec: 

 KEIM Lotexan, nanést celoplošně dvakrát mokré do 
mokrého nejdříve 8 dní po vrchním nátěru.  

 KEIM Ecotec, nanést celoplošně nejdříve 3 dní po 
vrchním nátěru. 

Spotřeba: 
Na hladkém podkladu pro dvojitý nátěr KEIM Unikris-
talat na m²:  

 cca 0,55 kg KEIM Unikristalat 
 cca 0,05 l KEIM Fixativ 
Uvedené hodnoty jsou pouze orientační, závislé na 
vlastnostech podkladu a způsobu zpracování. Přesnou 
spotřebu zjistíte pouze zkušebním nátěrem vzorových 
ploch na objektu. 

Čištění nářadí: 
Nářadí ihned po použití očistěte velkým množstvím 
vody. Během přestávek nářadí uchovávejte v barvě 
nebo ve vodě. 

Cizí přísady: 
Kvůli zachování specifických vlastností tohoto produktu 
se do něj nesmí přidávat žádné další látky. 

5. DODÁVANÁ FORMA 

Nádoby po 5 kg  a 25 kg 

6. SKLADOVÁNÍ 

Cca 12 měsíců v uzavřené nádobě a v chladu, avšak 
chráněné před mrazem. Chraňte před horkem a pří-
mým osluněním 

7. LIKVIDACE 

Odpadový klíč ES č. 08 01 12. 

K recyklaci odevzdávejte jen zcela vyprázdněné obaly. 

8. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 

Kód GIS: BSW10 

Plochy, které se nemají natírat (např. sklo, kámen, 
keramika, dřevo apod.), chraňte vhodným opatřením. 
Potřísnění okolních ploch nebo komunikací ihned 
spláchněte velkým množstvím vody. Oči a pokožku 
chraňte před potřísněním. Uchovávejte mimo dosah 
dětí. 

Dodržujte požadavky z Bezpečnostního listu. 

Uvedené hodnoty a vlastnosti jsou výsledkem intenzivní vývojové práce 
a praktických zkušeností. Naše písemná i ústní doporučení k aplikaci mají 
pomoci při výběru našich produktů a nezakládají žádný smluvní právní vztah. 
Zejména nezbavují kupce  ani zpracovatele povinnosti, aby se sami 
s obvyklou odbornou péčí přesvědčili o vhodnosti našich produktů pro 
zamýšlený účel použití. Je nutné dodržovat všeobecná stavebně technická 
pravidla. Vyhrazujeme si změny sloužící ke zlepšení produktu nebo jeho 
aplikace. Publikací tohoto vydání ztrácejí dřívější vydání platnost. 

 

 


