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interiér 

KEIM-Biosil-Grund 

Popis výrobku:  KEIM-Biosil-Grund je základní vnitřní barva na bázi silikátů. 
 

Oblast použití:  KEIM-Biosil-Grund slouží k egalizaci rozdílných savostí. 
Výhodný je první nátěr KEIM-Biosil-Grund na podkladech 
obsahujících sádru. U barevných nátěrů na sádrokartonu a na 
podkladech s místní vysprávkou sádrovou stěrkou je první nátěr 
materiálem KEIM-Biosil-Grund nezbytný. 

 

Vlastnosti výrobku: § vyrovnává savost  
§ ekologicky nezávadný 
§ propustný pro difuzi vodní páry 
§ dobrá přilnavost 
 
Specifická hmotnost:   1,35 g/cm3 
Difuzní odpor proti vodní páře  sd: ≤ 0,03 m 

 

Odstín: Bílý. 
 

Zpracování:  Příprava podkladu: 
Podklad musí být suchý, zbavený prachu a mastnoty. Teplota 
okolního vzduchu a podkladu při zpracování a vysychání > 5 °C. 
Silně savé a pískující podklady je nutné ošetřit materiálem 
KEIM-Spezial-Fixativ. 
Zpracování 
KEIM-Biosil-Grund se nanáší neředěný válečkem nebo štětkou.  
Doba schnutí do nanesení další barvy nejméně 6 hodin.  

 

Spotřeba:  (na jeden nátěr):  
asi 0,2 l/m2 KEIM-Biosil-Grund. 

 

Čištění nářadí:  Ihned po použití omýt vodou. 
 

Dodávaná forma: Nádoby po 5 a 15 litrech.  
 

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

Značení podle zákona  
o nebezpečných látkách: 

 
Odpadá. 

 

Přepravní značení: Odpadá. 
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Likvidace: Odpadový klíč ES č. 08 0103. 
K recyklaci odevzdávejte jen beze zbytku vyprázdněné obaly. 

 

Bezpečnostní pokyny: Plochy, které se nemají natírat (např. sklo, kámen, keramiku 
apod.), chraňte pomocí vhodných opatření. Potřísnění okolních 
ploch nebo komunikací ihned nařeďte velkým množstvím vody  
a odstraňte. Oči a pokožku chraňte před potřísněním. Chraňte 
před dětmi. 
Kód výrobku: M-SK 01. 
 
Je nutné dodržovat všeobecná stavebně technická pravidla. 
Vyhrazujeme si změny sloužící ke zlepšení produktu nebo jeho 
aplikace. Publikací tohoto vydání ztrácejí dřívější vydání 
platnost. 

 

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. 

 

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. 

 

 

 

2/2001 


