TECHNICKÝ LIST

KEIM OBJEKT-SILIKAT-INNENFARBE
VNITŘNÍ SILIKÁTOVÁ BARVA

KEIM Objekt-Silikat-Innenfarbe – hotová vnitřní silikátová barva.

2. OBLAST POUŽITÍ
Objekt-Silikat-Innenfarbe je univerzální vnitřní barva
pro minerální podklady, jako např. omítky, sanační
omítky, pórobeton nebo beton, sádrokarton. U starých
nátěrů je nutné zkontrolovat jejich nosnost. ObjektSilikat-Innenfarbe je vhodná pro použití v historických
objektech, obytných a kancelářských místnostech,
správních a veřejných budovách a v provozních
a průmyslových budovách.

Nezpracovávejte při teplotě ovzduší a podkladu pod
+5 °C.
Spotřeba
Cca 0,13-0,16 l/m2 pro jeden nátěr.
Zpravidla se počítá se dvěma nátěry. Přesnou spotřebu
zjistíte natřením vzorové plochy.
Čištění nářadí
Ihned po použití omýt vodou.

5. DODÁVANÁ FORMA
Nádoby 15 l, kontejner 800 l.

3. VLASTNOSTI VÝROBKU

6. SKLADOVÁNÍ

Objekt-Silikat-Innenfarbe je omyvatelná, snadno se
zpracovává a má vysokou propustnost pro vodní páru.
Nátěr neposkytuje živnou půdu plísním a bakteriím.

V dobře uzavřených nádobách v chladu, chráněné
proti mrazu cca 12 měsíců. Chránit před teplem
a přímým slunečním zářením.

Odstíny
Materiál je standardně vyráběn v bílé barvě nebo
v barevných tónech dle barevné palety KEIM-Palette
exclusiv, případně v nestandardních barevných tónech.

7. NAKLÁDÁNÍ S ODPADEM

Pozor
Míchání s produkty z jiných systémů není přípustné!

4. POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ
Příprava podkladu:
Podklad musí být suchý, zbavený nečistot a separačních látek. U vysprávek je nutno sjednotit strukturu.
Nerovnoměrně savé podklady je nutno předem ošetřit
přípravkem KEIM Spezial-Fixativ. Staré minerální
a dobře držící disperzní nátěry lze barvou ObjektSilikat-Innenfarbe přetírat.
Zpracování
Objekt-Silikat-Innenfarbe se může natírat malířskou
štětkou, nanášet válečkem nebo stříkat (průměr trysky
0,79 mm). Základní nátěr lze podle potřeby ředit
maximálně 10 % vody, vrchní nátěr se zpravidla nanáší neředěný. Vrchní nátěr nanášejte až po úplném
proschnutí základního nátěru.

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.
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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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