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1. OPIS PRODUKTU

KEIM Intact jest uniwersalną farbą szlamującą do wnętrz 
na bazie silikatowej zgodnie z DIN 18 363, 2.4.1.   

2. ZASTOSOWANIE

KEIM Intact stosowany jest jako szlamująca farba pod-
kładowa lub jako dodatek szlamujący do KEIM Biosil 
lub KEIM Ecosil-ME, do egalizacji niejednorodnych pod-
łoży, np. starych, zarysowanych podłoży z naniesionymi 
poprawkami lub różnicami w strukturze.
KEIM Intact może być również stosowany, jeśli gład-
kiemu podłożu (np. płyty gipsowo-kartonowe) chce 
się nadać chropowatość, w strukturze przypominającej 
tynk tradycyjny. KEIM Intact i mieszanki z KEIM Intact 
mogą być stosowane jako warstwa podkładowa, lub w 
przypadku dwóch warstw jako warstwa podkładowa i 
wierzchnia.

3. WŁAŚCIWOŚCI PRODUKTU

 – Szlamujący, egalizujący
 – Nadaje strukturę na gładkich podłożach
 – Szerokie spektrum zastosowania, można mieszać  

 z farbą KEIM Biosil lub KEIM Ecosil-ME
 – Paroprzepuszczalny
 – Nie zawiera rozpuszczalników, środków  

 zmiękczających, biocydów
 – Niepalny
 – Mineralno-alkaliczny, nieprzyjazny dla grzybów  

 i pleśni
 – Dobra przyczepność
 – Mineralnie matowy
 – Ekonomiczny dzięki prostej technice zastosowania

Dane techniczne:
 – Ciężar właściwy:   ok. 1,50-1,70 g/cm³  
 – dyfuzyjnie równoważna  

 grubość warstwy powietrza:  Sd = 0,02 m

Kolor:
Biały i jasne odcienie KEIM Palette Exclusiv (z wyjątkiem 
kolorów od 9001 do 9010). KEIM Intact można barwić 
KEIM Farbkonzentraten lub poprzez zmieszanie z KEIM 
Biosil lub KEIM Ecosil-ME.

4. STOSOWANIE 

Przygotowanie podłoża:
Podłoże musi być suche i czyste. Usunąć kurz i luźne 
elementy. Powierzchnie silnie chłonne i piaszczące na-
leży zagruntować wstępnie KEIM Soliprim. W przypad-
ku starych powłok organicznych sprawdzić stabilność 
spoiw starej powłoki. Dokładnie zmyć farby klejowe.  
W przypadku starych powłok zaleca się malowanie na 
powierzchniach próbnych, aby rozpoznać materiały 
przebijające (farby drzewne, smoła itd.).
W przypadku powłok kolorowych na płytach gipsowo-
-kartonowych konieczne jest naniesienie warstwy pod-
kładowej KEIM Grundierweiss. Jeśli płyty gipsowo-kar-
tonowe są wystawione na działanie słońca lub znajdują 
się dłuższy czas w wilgotnym pomieszczeniu lub są tam 
przechowywane, to mogą wystąpić przebarwienia wyni-
kające z zawartości drzewnika w kartonie. Przebarwie-
nia te, po nałożeniu warstwy podkładowej, mogą być 
usunięte poprzez nałożenie warstwy pośredniej KEIM 
Blockweiss, przed naniesieniem warstwy wierzchniej. 

Nanoszenie:
KEIM Intact nakładać szczotką, pędzlem lub wałkiem.
KEIM Intact może być wymieszany z KEIM Biosil lub KEIM 
Ecosil-ME w każdej proporcji. W przypadku stosowania 
wałka skuteczne okazały się mieszanki w stosunku od 
1:1 do 1:2 KEIM Intact z KEIM Biosil lub KEIM Ecosil-ME.
Mieszanki te okazują się być skuteczne także jako pod-
łoża do następnych warstw laserunkowych na bazie si-
likatowej.
Nakładanie szczotką wykazuje lepsze działanie szlamu-
jące, przy nakładaniu wałkiem powstaje powierzchnia 
o ostrzejszej strukturze. W zależności od postępującego 
schnięcia należy zachować odstęp 12 godzin pomiędzy 
nakładaniem warstwy podkładowej i wierzchniej.

Zużycie:
Ok. 0,25 L/m2 jako warstwa podkładowa; zużycie w du-
żym stopniu zależne od podłoża i sposobu nanoszenia. 
Właściwe zużycie sprawdzić na powierzchniach prób-
nych. W razie potrzeby rozcieńczyć KEIM Spezial-Fixativ.

Czyszczenie narzędzi:
Natychmiast po zakończeniu każdego etapu pracy
narzędzia oczyścić wodą!
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5. OPAKOWANIA

Pojemniki o zawartości 5 L i 15 L. 

6. SKŁADOWANIE

W zamkniętych pojemnikach, w chłodnym pomieszcze-
niu, w temperaturach dodatnich 12 miesięcy. Chronić 
przed nagrzewaniem i bezpośrednim nasłonecznie-
niem. 

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 itp.) odpowiednio 
chronić. Rozpryski z powierzchni w otoczeniu pracy bądź 
transportu należy natychmiast spłukać wodą i usunąć. 
Chronić skórę i oczy przed rozpryskami. W czasie pracy 
nie spożywać posiłków i nie pić napojów. Przechowywać 
w miejscach niedostępnych dla dzieci.
Przestrzegać wskazówek zawartych w karcie charaktery-
styki dostępnej na stronie www.keim.com.

Wymienione wartości i właściwości produktu są wynikiem intensywnych prac badawczych 
i praktycznych doświadczeń. Nasze zalecenia dotyczące stosowania, przekazane ustnie 
bądź na piśmie mają stanowić dla Państwa pomoc przy wyborze naszych produktów  
i nie stanowią żadnych umownych warunków prawnych. W szczególności nabywcy i użyt-
kownicy są zobowiązani do przekonania się o przydatności naszych produktów do za-
mierzonych 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 unieważnia poprzednie.
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KEIM FARBY MINERALNE  SP. Z O.O.  
ul. Fabryczna 20 c / 53-609 Wrocław
tel. 71 750 00 51
www.keim.com / info.keim@keim.pl


