TECHNICKÝ LIST

KEIM REVERFIX
1. POPIS PRODUKTU

2. OBLAST POUŽITÍ
Přípravkem KEIM Reverfix lze penetrovat silně savé
nebo sádru obsahující podklady před nátěrem systémem KEIM Reversil a tím snížit jejich savost.
Penetrací KEIM Reverfix lze zpevnit sprašující podklady.
Pro vytvoření lazurního nátěru nebo pro lazurní malby
lze přípravkem KEIM Reverfix ředit KEIM Reversil na
požadovaný lazurní efekt.

Doba schnutí:
Mezi penetrací a základním nátěrem a mezi nátěry se
musí dodržet doba schnutí alespoň 12 hodin.
V chladných, vlhkých prostorách se doba schnutí příslušně prodlužuje.
Spotřeba:
Pro penetraci na hladkém normálně savém podkladu
cca 0,2 l/m2 materiálu KEIM Reverfix.
Uvedená hodnota spotřeby je orientační, závisí na
savosti a struktuře podkladu. Přesnou spotřebu zjistíte
pouze na objektu vysazením zkušebních ploch.

3. VLASTNOSTI PRODUKTU

Čištění nářadí:
Ihned po použití očistěte vodou.

KEIM Reverfix je vysoce difuzně otevřený a dá se
později stejně jako KEIM Reversil odstranit vodou bez
poškození nebo pozměnění podkladu.

Odstranění:
Důkladně předvlhčete vodou a následně asi po
10 minutách působení smyjte čistou vodou a kartáčem.






reverzibilní, tzn. dá se smýt vodou
vysoce propustný pro vodní páru
fixační
nerozmazává se

Charakteristiky materiálu:
cca 1,0–1,1 g/cm3
 specifická hmotnost:
Barva:
mléčná

4. POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ

Cizí přísady:
Aby se zachovaly speciální vlastnosti materiálu KEIM
Reverfix, nesmí do něj přidávat žádné další látky.

5. DODÁVANÁ FORMA
Nádoby po 5 l a 20 l

6. SKLADOVÁNÍ
V uzavřených obalech cca 6 měsíců v chladu a chráněné před mrazem. Chraňte před horkem a přímým
osluněním.

Příprava podkladu:
Podklad musí být nosný, suchý, čistý, bezprašný
a nemastný.

7. LIKVIDACE

Zpracování:
K penetraci silně savých, sádru obsahujících nebo
sprašujících podkladů se nanáší neředěný štětcem
nebo štětkou.

K recyklaci odevzdávejte jen zcela vyprázněné obaly.

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

Odpadový klíč ES č. 08 01 12.

8. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
Kód GIS: M-GF 01
Plochy, které se nemají natírat (např. sklo, kámen,
keramika, dřevo apod.), chraňte vhodnými opatřeními.
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KEIM Reverfix je odstranitelný fixativ a ředidlo v systému KEIM Reversil.
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Potřísněné okolní plochy nebo komunikace ihned
opláchněte dostatkem vody a očistěte.
Oči a pokožku chraňte před potřísněním. Uchovávejte
mimo dosah dětí.
Dodržujte požadavky z Bezpečnostního listu ES.

03/2020

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 kupce ani zpracovatele nezbavují povinnosti sami se s obvyklou
odbornou péčí přesvědčit o vhodnosti našich produktů pro zamýšlený účel. Je
nutné dodržovat všeobecná stavebně technická pravidla. Vyhrazujeme si
změny sloužící ke zlepšení produktu nebo jeho aplikace. Publikací tohoto
vydání ztrácejí dřívější vydání platnost.
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