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1. OPIS PRODUKTU

KEIM Contact-Plus jest gruboziarnistą farbą podkładową 
na bazie krzemianowej. Spełnia wymagania normy DIN 
18 363, 2.4.1 (udział części organicznych < 5%). Zawie-
ra włókna szklane i wysokiej jakości wypełniacze o zróż-
nicowanym uziarnieniu, w starannie dobranej proporcji. 
KEIM Contact-Plus jest odpowiedni do szlamowania rys 
włosowatych i wyrównywania różnic strukturalnych pod-
łoża.

2. ZASTOSOWANIE

KEIM Contact-Plus, jako farba podkładowa, służy do 
pokrywania starych, nośnych podłoży organicznych, 
przeznaczonych do malowania farbami krzemianowy-
mi. Nie nadaje się do pokrywania powłok plastyczno-
elastycznych oraz podatnych na zmydlanie (np. farb 
olejnych). 
Dzięki zawartości włókien szklanych i odpowiednich wy-
pełniaczy, nadaje się do szlamowania rys włosowatych 
o rozwarciu do 0,5 mm oraz do wyrównywania różnic  
w strukturze podłoży mineralnych i/lub organicznych. 

3. WŁAŚCIWOŚCI PRODUKTU

 – Warstwa pośrednia pomiędzy starymi powłokami  
 organicznymi a farbami krzemianowymi KEIM
 – Właściwości szlamujące rysy (do maks. 0,5 mm  

 rozwarcia) 
 – Zawiera włókna szklane
 – Wyrównuje strukturę podłoża
 – Nie tworzy błony
 – Odporny na działanie promieni UV
 – Niepalny 

Dane techniczne:
 – Ciężar właściwy:  ok. 1,6-1,8 g/cm³
 – Dyfuzyjnie równoważna 

 grubość warstwy powietrza:  Sd ≤ 0,02 m 
 – Największy rozmiar ziarna: 0,5 mm
 – Odczyn pH: ok. 11 

 
Kolor:
Biały.

4. STOSOWANIE 
Przygotowanie podłoża:
Podłoże musi być nośne, suche, czyste, oczyszczone  
z kurzu i zatłuszczeń. Zanieczyszczenia oraz luźne frag-
menty starych powłok należy usuwać mechanicznie lub 
strumieniem wody pod ciśnieniem. Ubytki wypełniać 
odpowiednią zaprawą.

Nanoszenie:
Na podłożach niechłonnych nanosić nierozcieńczony 
KEIM Contact-Plus. Nanosić równomiernie, ruchem 
krzyżowym, pędzlem lub szczotką. 
Na podłożach silnie chłonnych można rozcieńczyć  
z 10% KEIM Fixativ, KEIM Spezial-Fixativ, KEIM Soldalit- 
Fixativ lub KEIM Concretal-Fixativ (25 kg farby i 2,5 L 
rozcieńczalnika). 

Następne warstwy:
KEIM Contact-Plus należy pokryć jedną lub dwiema 
warstwami farby wierzchniej np. KEIM Granital, KEIM 
Soldalit lub KEIM Concretal-W. W przypadku jasnych 
kolorów wystarczająca może być jedna warstwa farby 
wierzchniej, a w przypadku kolorów ciemnych koniecz-
ne mogą być dwie warstwy farby wierzchniej.

KEIM Contact-Plus można barwić dodając do niego 
max. 10% KEIM Granital, KEIM Soldalit, KEIM Concre-
tal-W lub KEIM Farbkonzentrat.

Warunki /temperatura podłoża:
Temperatura powietrza i podłoża powyżej +5˚C. Nie 
stosować przy bezpośrednim nasłonecznieniu i na 
nagrzane przez słońce podłoże. Podczas malowania  
i schnięcia powierzchnie chronić przed bezpośrednim 
działaniem promieni słonecznych, wiatrem i deszczem.

Zużycie:
Na gładkiej, niechłonnej powierzchni, na jedną war-
stwę szlamującą: ok. 0,4 kg/m² KEIM Contact-Plus.
Na gładkiej, chłonnej powierzchni, na jedną warstwę: 
ok. 0,5 kg/m² KEIM Contact-Plus.
Podane ilości są wartościami szacunkowymi, zależnymi 
od właściwości podłoża i sposobu nanoszenia. Dokład-
ne wartości należy ustalić wyłącznie na danym obiekcie 
poprzez nałożenie warstw próbnych.

Czas schnięcia:
Pomiędzy nanoszeniem kolejnych warstw należy zacho-
wać czas min. 12 h.
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Czyszczenie narzędzi:
Natychmiast po użyciu narzędzia czyścić wodą.

5. OPAKOWANIA

Pojemniki o zawartości 5 kg i 25 kg. 

6. SKŁADOWANIE

Przechowywać w zamkniętych pojemnikach, w chłod-
nym pomieszczeniu, w temperaturach dodatnich,  
ok. 12 miesięcy.
Chronić przed nagrzewaniem i bezpośrednim nasło-
necznieniem.

 
7. USUWANIE ODPADÓW

Europejski Katalog Odpadów: 08 01 12
Tylko pojemniki całkowicie opróżnione nadają się do 
powtórnego przetwarzania (Recycling).

8. ZALECENIA BHP

Giscode: BSW10
Powierzchnie nieprzeznaczone do malowania (np. szkło, 
kamień naturalny, ceramikę, drewno itd.) odpowiednio 
chronić. Rozpryski z powierzchni w otoczeniu pracy bądź 
transportu należy natychmiast spłukać wodą i usunąć.  
Chronić skórę i oczy przed rozpryskami. Przechowywać 
w miejscach niedostępnych dla dzieci.
Przestrzegać wskazówek zawartych w karcie charaktery-
styki dostępnej na stronie www.keim.pl.

Wymienione wartości i właściwości produktu są wynikiem intensywnych prac ba-
dawczych i praktycznych doświadczeń. Nasze zalecenia dotyczące stosowania, 
przekazane ustnie bądź na piśmie mają stanowić dla Państwa pomoc przy wybo-
rze naszych produktów i nie stanowią żadnych umownych warunków prawnych.  
W szczególności nabywcy i użytkownicy są zobowiązani do przekonania się o przydatno-
ści naszych produktów do zamierzonych celów użycia z zawodową starannością. Należy 
przestrzegać ogólnych zasad techniki budowlanej. Firma zastrzega sobie zmiany służące 
polepszeniu produktu bądź jego stosowania. Publikacja niniejszej karty technicznej unie-
ważnia poprzednie.
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