TECHNICKÝ LIST

KEIM GRUNDIERWEIß
ZÁKLADOVACÍ VNITŘNÍ SILIKÁTOVÁ JEDNOSLOŽKOVÁ BARVA
V KOMBINACI S KEIM BIOSILEM A KEIM ECOSILEM-ME PRO VYROVNÁNÍ
ROZDÍLNÝCH SAVOSTÍ

KEIM Grundierweiß je silikátová vnitřní základní barva.

Zpracování
KEIM Grundierweiß se nanáší většinou neředěný válečkem nebo malířskou štětkou.

2. OBLAST POUŽITÍ

Před dalšími nátěry KEIM je čekací doba min. 6 hod.

KEIM Grundierweiß slouží k základnímu nátěru
v kombinaci s barvami KEIM Biosil a KEIM Ecosil-ME.
KEIM Grundierweiß slouží ke sjednocení různě savých
podkladů. Při použití KEIM Ecosil-ME na starých organických nátěrech se KEIM Grundierweiß používá jako
první nátěr.

Spotřeba
cca 0,2 l/m2 KEIM Grundierweiß (pro jeden nátěr na
hladkém podkladu)

U barevných nátěrů materiály KEIM Biosil a KEIM
Ecosil-ME na sádrokartonu a na podkladech se sádrovanými místy je první nátěr neředěným KEIM Grundierweiß nezbytně nutný.

Čištění nářadí
Ihned po použití omýt vodou.

KEIM Grundierweiß se nepoužívá na čistě sádrové
omítky. Nevhodný je také pro plochy s výkvětem solí,
na laky a dřevo.

Nádoby o obsahu 5 a 15 litrů

3. VLASTNOSTI VÝROBKU

V dobře uzavřených nádobách je doba skladovatelnosti min. 12 měsíců v nemrznoucím prostředí.

− sjednocuje savost
− ekologicky nezávadný
Charakteristika materiálu
− specifická hmotnost:
− difúzní ekvivalent tloušťky
vzduchové vrstvy

cca 1,45 g/cm2
sd < 0,03 m

Odstíny
Materiál je standardně vyráběn v bílé barvě.

4. POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ
Příprava podkladu:
Podklad musí být nosný, suchý a čistý, zbavený prachu
a mastnoty. Teplota podkladu a prostředí během zpracování a vysychání > 5 °C.
Silně savé nebo křídující podklady musí být ošetřeny
materiálem KEIM Soliprim.

Tato hodnota je orientační. Přesné hodnoty spotřeby
zjistíte zkušebním nátěrem.

5. DODÁVANÁ FORMA

6. SKLADOVÁNÍ

Pozor:
Zbytky materiálu z načatých nádob dejte do příslušně
menších obalů, aby se co nejvíce zmenšil objem vzduchu v kbelíku.

7. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
Zakryjte plochy, které se nemají natírat, zvláště sklo,
keramiku a přírodní kámen. Oči a pokožku chraňte
před potřísněním. Skladujte mimo dosah dětí.

8. 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 zapo-
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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 větrání, při nevolnostech je nutno ihned opustit místnost,
případně vyhledat lékařskou pomoc.

9. 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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