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interiér   

KEIM-Athenit®-coloranti 
Vápenné tónovací barvy pro produkty KEIM-Athenit® 

Popis výrobku: KEIM-Athenit®-coloranti jsou vysoce pigmentované tónovací 
barvy na bázi čistého hašeného vápna a vysoce bílé řecké 
mramorové moučky bez přísady syntetických pojiv. 

 

Oblast použití: KEIM-Athenit®-coloranti slouží k tónování produktů KEIM-
Athenit® a na mechanicky nenamáhaných plochách je lze použít 
i pro maloplošné malby na KEIM-Athenit®-fino nebo KEIM-
Athenit®-liscio. 

 

Vlastnosti výrobku: § neobsahuje syntetická pojiva 
§ neobsahuje rozpouštědla 
§ neobsahuje rostlinné pryskyřice 
§ nežloutne 
§ nevyvíjí napětí 
§ nehořlavý 
§ světlostálý 
§ vysoká propustnost pro difuzi páry 
§ ekologický   

 

Charakteristika materiálu: Specifická hmotnost:   1,41 až 1,55  g/cm3 

    (podle odstínu) 
Měrný difuzní odpor:   sd < 0,02 m 

 

Složení: Voda, hydroxid vápenatý, uhličitan vápenatý, pigmenty odolné 
vůči vápnu, přírodní uhlovodany, buničina, olej. 

 

Odstíny: A 10: nikltitanová žluť 
A 20: oxidová žluť 
A 30: oxidová oranž 
A 40: oxidová červeň 
A 50: umbra zelená 
A 60: kobaltová zeleň 
A 70: tyrkys 
A 80: modrá 
A 90: oxidová čerň 

 

Pokyny pro zpracování: Maximální přidávaná množství:  
do KEIM Athenit®-lucente: max. 50 % 
do KEIM Athenit®-forte:  max. 50 % 
do KEIM Athenit®-liscio:  max. 10 % 
do KEIM Athenit®-fino:  max. 10 % 
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Upozornění: 
 

Podle podkladu a vlhkosti místnosti se někdy mohou na 
nátěrech KEIM-Athenit® tvořit mírně lesklé vrstvy vápenného 
sintru. Odpovídá to charakteru pravých vápenných barev.  
Ve spojení s KEIM-Athenit®-lucente nebo KEIM-Athenit®-forte 
může být odstín variabilní podle savosti použitého podkladu. 
Pro zjištění přesného odstínu naneste vzorové plochy. 

 

Dodávaná forma: Nádoby po 1 a 6 kg. 
 

Skladování: Cca 12 měsíců v uzavřených nádobách v chladu, ale chráněné 
proti mrazu. 

 

Značení podle zákona  
o nebezpečných látkách: 

Xi:   dráždivý 
  Obsahuje hydroxid vápenatý. 
 
R 36/38:  dráždí oči a kůži 
R 41:   nebezpečí vážného poškození očí 
S 2:   uchovávejte mimo dosah dětí  
S 24/25: zamezte styku s kůži a očima 
S 26:  při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte    

vodou a vyhledejte lékařskou pomoc  
S 36/37/39:       používejte vhodný ochranný oděv, ochranné 

rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít  
 

Přepravní značení: Odpadá. 
 

Likvidace: Odpadový klíč ES č. 10 13 99. 
K recyklaci odevzdávejte jen vyčištěné obaly. 

 

Bezpečnostní pokyny: Plochy, které se nemají ošetřovat (např. sklo, keramiku, dřevo 
apod.), je nutno zakrýt. Potřísnění okolních ploch nebo 
komunikací ihned nařeďte velkým množstvím vody  
a odstraňte. Oči a pokožku chraňte před potřísněním. Chraňte 
před dětmi. 
Je nutné dodržovat všeobecná stavebně technická pravidla. 
Údaje v tomto technickém listu nenahrazují povinné zkoušky 
produktu ohledně vhodnosti pro zamýšlené použití. 
Vyhrazujeme si změny sloužící ke zlepšení produktu nebo jeho 
aplikace. Publikací tohoto vydání ztrácejí dřívější vydání 
platnost. 
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