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interiér / exteriér 

KEIM-Flagranti® 
Hotový reverzibilní speciální nátěr proti graffiti s dvojím využitím 

Popis výrobku a oblast použití: KEIM-Flagranti je reverzibilní krycí speciální nátěr pro boj proti 
graffiti se dvěma možnostmi využití.  

 

Využití 1: prevence KEIM-Flagranti se nanese ve dvou vrstvách jako preventivní 
ochranný nátěr a funguje tak jako separační vrstva mezi podkladem 
a graffiti. 

 

Využití 2: překrytí Hotové graffiti se materiálem KEIM-Flagranti rychle a bez problémů 
přetře. Při opětovném útoku sprejerů lze přetření několikrát 
opakovat, dokud sprejer nerezignuje a nezanechá svých aktivit. 
Nejlepšího účinku se dosáhne co nejrychlejším přetřením čerstvého 
graffiti. Tohoto efektu lze optimálně dosáhnout díky jednoduché 
aplikaci zásobního balení barvy.  
V obou případech použití lze vrstvy graffiti a KEIM-Flagranti 
odstranit společně vodou. 
Upozornění: KEIM-Flagranti není normální fasádní nátěr. Při silném 
zatížení může dojít k předčasnému zvětrávání  
a křídování. 

 

Podklady:  KEIM-Flagranti je vhodný pro všechny obvyklé omítky, beton, 
přírodní kámen, pevně držící fasádní nátěry a sanitární keramiku. 
Vodorovné a nakloněné plochy, zezadu provlhlé podklady nebo 
zdivo provlhlé z konstrukčních důvodů nejsou pro použití KEIM 
Flagranti vhodné. Pro nátěr je nutný suchý podklad. 

 

Vlastnosti výrobku: § reverzibilní, odstraňuje se vodou bez poškození podkladu 
§ propustný pro vodní páru, sd < 0,03 m  (dle DIN pro 

dvojnásobný nátěr) 
§ dobrá přilnavost 
§ s nízkým pnutím i při nanesení v několika vrstvách 
§ světlostálý 
§ minerálně matný 
§ hospodárný díky snadné aplikační technologii při zpracování   
§ hospodárný díky jednorázovému odstranění po několika útocích 

sprejerů 
§ reverzibilní pojivo s minerálními plnidly a anorganickými pigmenty 
§ bílý, neutrálně šedý (odstín 9526) a odstíny dle vzorníku KEIM 

Palette exclusiv 
§ pro tónování jsou k dispozici odstíny 9001 až 9010 

Pokyny pro zpracování: 
Využití 1: prevence 

 
KEIM-Flagranti se natře ve dvou vrstvách na čistý suchý podklad 
nebo suchý nátěr. Základní nátěr lze ředit max. 10 % vody, vrchní 
nátěr se musí provádět neředěný. Technologická pauza mezi 
nátěry činí min. 12 hodin.  
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Využití 2: překrytí KEIM-Flagranti lze nanést na plochu pokrytou graffiti štětcem, 
štětkou nebo válečkem. Zpravidla stačí jedna vrstva. .U velmi 
intenzivních graffiti bývá pro překrytí nutný druhý nátěr. Při 
opakovaném překrytí několikrát opakovat stejným způsobem. 
Pro zpracování je nutná teplota podkladu a vzduchu > 5 °C. 

 

Odstraňování: Důkladně předvlhčete vodou a po cca 10 minutách smyjte všechny 
vrstvy čistou vodou a kartáčem až na původní nátěr. Alternativně 
lze použít tlakový čisticí přístroj s přiměřeným tlakem, přičemž je 
také nutné předvlhčení a čas na nabobtnání. 
U zvlášť silných nebo velkoplošných graffiti lze plochu připravit 
biologicky odbouratelným odstraňovačem nátěrů. 
KEIM-Dispersionsentferner buď v tenké vrstvě celoplošně, nebo 
v dílčích plochách jako perforace. 
Vzniklou směs smytého KEIM-Flagranti a zbytků graffiti je třeba 
zachycovat a zlikvidovat podle místních předpisů. 

 

Spotřeba: 
Využití 1: prevence 

 
Cca 0,3 l/m2 pro nátěr ve dvou vrstvách. 

 

Využití 2: překrytí Cca 0,15 l/m2 pro nátěr v jedné vrstvě. 
(Spotřebované množství silně závisí na struktuře a savosti 
podkladu a v případě potřeby ho lze zjistit zkušebním nátěrem.) 

 

Čištění nářadí: Po každém pracovním kroku důkladně vyčistit vodou. 
 

Dodávaná forma: Nádoby po 15 a 5 litrech.  
Nádoby po 1 litru (jen odstíny 9001 až 9010). 

 

Skladování: 12 měsíců v dobře uzavřených nádobách při skladování v chladu, 
ale chráněné před mrazem. 

 

Značení podle Zákona  
o nebezpečných látkách: 

 
Odpadá. 

 

Kód výrobku: 
 

M-DF 02 

 

Přepravní značení: Odpadá. 
 

Bezpečnostní opatření:  Plochy, které se nemají natírat, chraňte pomocí vhodných opatření. 
Skvrny na okolních plochách nebo komunikacích ihned nařeďte 
dostatečným množstvím vody a odstraňte. Chraňte oči a pokožku 
před potřísněním. Chraňte před dětmi. 
Musí se dodržovat všeobecná stavebně technická pravidla. 
Vyhrazujeme si změny sloužící ke zlepšení výrobku nebo jeho 
aplikace. Zveřejněním tohoto vydání ztrácejí platnost dřívější 
vydání. 
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