TECHNICKÝ LIST

KEIM RESTAURO-LASUR
BARVA PRO TENKOVRSTVÉ LAZURNÍ NÁTĚRY PŘÍRODNÍHO KAMENE

KEIM Restauro-Lasur je hotová tenkovrstvá lazura na
sol-silikátové bázi, zejména pro lazury na přírodní
kámen. KEIM Restauro Lasur odpuzuje vodu, splňuje
DIN 18363 odst. 2.4.1.

2. OBLAST POUŽITÍ
Směs KEIM Restauro-Lasur a KEIM Restauro-Fixativ se
zvláště hodí k lazurnímu barevnému řešení ploch historických i moderních omítek a k barevnému řešení
a sjednocení vysprávek z přírodního kamene.
KEIM Restauro-Lasur a KEIM Restauro-Fixativ se navzájem mísí v jakémkoliv poměru podle požadovaného
lazurovacího efektu.

Je-li požadován zvláště transparentní účinek, je možný
jediný lazurní nátěr na předchozí bezbarvé fixaci
podkladu pomocí přípravku KEIM Restauro-Fixativ.
Základní nátěr
KEIM Restauro-Lasur jako základní nátěr se nanáší
vysoce zředěný štětkou Poměr ředění: 1:1 až 1: 20
s KEIM Restauro Fixativem nebo KEIM Spezial Fixativem.
Vrchní nátěr
Jako vrchní nátěr se KEIM Restauro-Lasur nanáší dle
požadavku intenzity lazury neředěný nebo zředěný
s KEIM Restauro Fixativem nebo KEIM Spezial Fixativem.
Spotřeba

Na nesavé podklady použijte jako ředidlo KEIM
Spezial-Fixativ.

Předfixování:
cca 0,2l/m2 KEIM Restauro-Fixativ.

3. VLASTNOSTI VÝROBKU

Pro dvojnásobný lasurní nátěr:
 cca 0,1–0,2 l/m2 KEIM Restauro-Lasur a
 cca 0,1–0,4 l/m2 KEIM Restauro- Fixativ
Tato hodnota je orientační. Přesné hodnoty spotřeby
zjistíte zkušebním nátěrem.

Charakteristika materiálu
 Specifická hmotnost:
 Difuzní ekvivalent tloušťky
vzduchové vrstvy:

1,2–1,3 g/cm3
sd ≤ 0,01 m

Odstíny
Podle vzorkovníku přírodních kamenů (Natursteinkarte)
a KEIM Palette Exclusiv, případně v nestandardních
barevných tónech.

4. POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ
Podklad:
Minerální podklad musí být bezprašný a suchý. Špatně
držící staré nátěry je nutno odstranit.
Předfixování
Silně savé podklady a podklady s poškozeným (pískujícím) povrchem vyžadují bezbarvou podkladovou
fixaci neředěným přípravkem KEIM Restauro-Fixativ.
Lazurovací nátěry
Ve venkovním prostředí je kvůli klimatické odolnosti
nutný dvojitý lazurovací nátěr.

Zvýšená ochrana proti vlhkosti:
Zvláště u tenkovrstvých lazurovacích nátěrů mohou být
u ploch vystavených silnému účinku vody nebo
k ochraně stavebních hmot citlivých na vlhko zapotřebí
zvýšená ochranná opatření proti vlhkosti.
V takových případech je vhodný hydrofobizační přípravek KEIM Silangrund a lasuru ředit přípravkem
KEIM Spezial-Fixativ.
Čekací doba:
Mezi zafixováním a lasurním nátěrem 12 hodin.
Mezi lasurními nátěry 24 hodin.
V případě použití hydrofobizace KEIM Silangrund se
KEIM Restauro Lasur nanese nejpozději do 4 hodin.
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Upozornění:
Následné ošetření hydrofobizačním prostředkem není
u přípravku KEIM Restauro-Lasur nutné.

Vyhrazujeme si změny sloužící ke zlepšení produktu
nebo jeho aplikace. Publikací tohoto vydání ztrácejí
dřívější vydání platnost.

Čištění nářadí
Ihned po použití omýt vodou.

5. DODÁVANÁ FORMA
KEIM Restauro-Lasur: nádoby po 1, 5 a 15 litrech.

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

7. NAKLÁDÁNÍ S ODPADEM
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.

10. PRVNÍ POMOC
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 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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