
KEIM Contact-Plus
Povrstvovací silikátová barva pro p ednát ry  k vyrovnání drobných
strukturních rozdíl , k p eklenutí drobných vláse nicových trhlin (0.5 mm)
a jako spojovací m stek pro p et ení disperzních a olejových nát r
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1. Popis produktu

KEIM Contact-Plus je jednosložkový základový
silikátový nát r s p ísadou istého akrylátu ar-
movacích vláken, p ipravený k okamžitému
použití. Jako pojivo je použit modifikovaný

emi itan draselný.

2. Oblast použití

KEIM Contact-Plus slouží k vytvo ení spojovací-
ho m stku mezi starou disperzní barvou, dis-
perzní omítkou nebo olejovým nát rem
v p ípadech, kdy není možné z ekologických,
ekonomických nebo technických d vod  tyto
nát ry odstranit. Slouží rovn ž k p ekrytí vlaso-
vých trhlin a vyrovnání výrazných strukturních
rozdíl .

3. Vlastnosti výrobku

zkame uje s minerálním podkladem
zpev uje minerální podklady
odolný v i pov trnosti
vysoce paropropustný
vysoce alkalický

ekrývá trhliny (max. ší ka 0,5 mm)
ekologický, neobsahuje žádná organic-
ká  rozpoušt dla
je lehce roztíratelný
neho lavý
žáruvzdorný

Charakteristika materiálu

Difuzní ekvivalent tlouš ky
     vzduchové vrstvy:            sd = 0,02 m
     (dle SN EN ISO 7783-2)

Specifická hmotnost         1,69  g/cm3

Maximální velikost zrna:   0,5 mm

pH:                                 cca. 11,4

Odstíny
Materiál je standardn  vyráb n v bílé barv  ne-
bo v barevných tónech dle barevné palety KEIM-
Palette exclusiv, p ípadn  v nestandardních ba-
revných tónech. Intenzita barevného tónu neod-
povídá z technologických d vod  KEIM-Palette
exclusiv, je sv tlejší.

4. Pokyny pro zpracování

P íprava podkladu:
Podklad musí být suchý a nosný, zbavený pra-
chu a ne istot.
U siln  savých nebo sprašujících podklad  je
nutno provést p edfixaci ne ed ným KEIM Spe-
zial-Fixativem nebo KEIM Fixativem ed ným
vodou v pom ru 1:1. V p ípad  vápenného sin-
tru je nutno použít KEIM Ätzflüssigkeit ed ný
vodou dle síly vápenného sintru.

Zpracování
Nát r se obvykle provádí v jednom technologic-
kém kroku. Technologická p estávka p ed dal-
ším  nát rem  je  min.  12  hodin.  KEIM  Contact-
Plus je vždy nutno p et ít dalšími nát ry.

Podmínky pro zpracování:
Materiál nezpracovávat na p ímém slunci, teplo-
tách nižších 5 C a relativní vlhkosti vyšší 80 %.

ed ní:
Nát r edit max. 10% KEIM Spezial-Fixativem
pro nát rový systém KEIM Granital .
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Nát r edit max. 10% KEIM Soldalit -Fixativem
pro nát rový systém KEIM Soldalit .

Spot eba
cca 0,4 kg/m2 KEIM Contact-Plus.
(pro jeden základní nát r na hladkém podkla-
du):
Tato hodnota je orienta ní. P esné hodnoty
spot eby zjistíte zkušebním nát rem.

išt ní ná adí
Ihned po použití omýt vodou.

5. Dodávaná forma

Nádoby o obsahu 5 a 25 kg.

6. Skladování

V dob e uzav ených nádobách je doba sklado-
vatelnosti min. 12 m síc  v nemrznoucím
prost edí.

Pozor:
Zbytky materiálu z na atých nádob dejte do

íslušn  menších obal , aby se co nejvíce
zmenšil objem vzduchu v kbelíku.

7. Bezpe nostní pokyny

Zakryjte plochy, které se nemají natírat, zvlášt
sklo, keramiku a p írodní kámen. O i a po-
kožku chra te p ed pot ísn ním. Skladujte mi-
mo dosah d tí.

8. Bezpe nost a ochrana zdraví p i
práci

i práci je pot eba použít vhodné osobní
ochranné pracovní prost edky (pracovní od v,
rukavice). V p ípad  pot eby ochranu o í (proti-
chemické brýle nebo obli ejový štít). Osobní
ochranné prost edky musí být udržovány v pou-
žitelném stavu a poškozené je zapot ebí ihned
vym nit. P i práci nejíst, nepít, nekou it. P ed
pracovní p estávkou a po práci omýt vodou
a mýdlem a ošet it repara ním krémem.

i práci v interiérech je nutno zajistit dostate né
trání, p i nevolnostech je nutno ihned opustit

místnost, p ípadn  vyhledat léka skou pomoc.

9. První pomoc

i zasažení k že odstranit pot ísn ný od v
a k ži umýt vodou a mýdlem

i zasažení o í vymývat vodou 10–15 minut
i náhodném požití ihned vypláchnout ústa

a vypít asi 1/2 l vody

Ve všech vážn jších p ípadech poškození zdraví
a p i zasažení o í nebo náhodném požití vždy
vyhledat léka ské ošet ení.

Vyhrazujeme si zm ny sloužící ke zlepšení produktu nebo jeho
aplikace. Publikací tohoto vydání ztrácejí d ív jší vydání platnost.
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