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1. OPIS PRODUKTU

KEIM Lignosil-HRP to dwuskładnikowa pasta do wypeł-
niania rys, szczelin i głębszych ubytków, przeważnie w ze-
wnętrznych elementach drewnianych, niezachowujących 
stabilności wymiarowej lub zachowujących ją w ograni-
czonym stopniu. KEIM Lignosil-HRP nie zawiera sztucz-
nych dodatków, składa się ze składnika proszkowego 
oraz płynnego spoiwa.

KEIM Lignosil-HRP-Pulver:
Mineralne wypełniacze, naturalne włókna

KEIM Lignosil-HRP-Flüssig:
Specjalnie sykatywowany olej lniany

2. ZASTOSOWANIE

Dzięki KEIM Lignosil-HRP można wypełnić rysy, pęknię-
cia i głębsze ubytki w deskach, belkach i okładzinach, 
na przykład przy renowacji budynków w konstrukcji 
ryglowej (szachulcowej/z muru pruskiego). Tym sposo-
bem można uzyskać jednolitą powierzchnię. Produkt nie 
nadaje się uzupełnień konstrukcyjnych.

3. WŁAŚCIWOŚCI PRODUKTU

 – Właściwości podobne do drewna
 – Dobra przyczepność do podłoża
 – Nadaje się do dalszej obróbki mechanicznej 
 – Szybkoschnący
 – Paroprzepuszczalny
 – Dwuskładnikowy
 – Długi okres przydatności do stosowania 

 
Dane techniczne:
 – Gęstość:  ok. 1,7 - 1,9 g/cm3 

 (gotowa mieszanka) 
 
Kolor:
Brązowy. 
 

4. STOSOWANIE 

Przygotowanie podłoża:
Podłoże powinno być wytrzymałe (nośne), suche (wil-
gotność drewna poniżej 18%, zgodnie z instrukcją BFS  
nr 18), czyste i oczyszczone ze wszystkich luźnych ele-

mentów, kurzu, oleju i innych substancji o działaniu 
separującym. Uszkodzone części należy usunąć aż do 
zdrowego drewna. Ubytki łącznie z krawędziami rys 
należy dokładnie oczyścić mechanicznie. Jeden dzień 
przed wypełnieniem rys, ich krawędzie należy zagrunto-
wać składnikiem płynnym Lignosil-HRP-Flüssig.

Stosowanie:
Składnik płynny należy przed użyciem wstrząsnąć. Na 
4,15 kg składnika proszkowego KEIM Lignosil-HRP-
-Pulver dodać maksymalnie 0,85 kg składnika płynne-
go KEIM Lignosil-HRP-Flüssig. Oba składniki należy wy-
mieszać w pojemniku do momentu uzyskania gotowej 
do użycia konsystencji.

W zależności od szerokości i głębokości rys gotową mie-
szankę pasty KEIM Lignosil-HRP należy wcisnąć do ubyt-
ku lub rysy, na przykład za pomocą szpachelki i, jeśli to 
możliwe, bez przedostania się powietrza do wewnątrz. 
Wypełnienie należy wykonać dokładnie dociskając do 
krawędzi. Powierzchnia może być teksturowana poprzez 
stemplowanie (delikatnie wciskanie) odpowiednim na-
rzędziem, deską lub pędzlem nasączonym płynnym 
składnikiem Lignosil-HRP. Do szczególnie głębokich 
i szerokich rys zaleca się użycie podobnego suchego 
drewna, wzdłuż kierunku włókien, jako zbrojenia. Go-
towy materiał pozostawiony w zamkniętym pojemniku 
jeden dzień nadal można stosować.

KEIM Lignosil-HRP można pokrywać farbami systemu 
KEIM Lignosil stosując się do zaleceń dot. ich nanoszenia.

Warunki/temperatura nanoszenia:
Temperatura powietrza i podłoża od + 8˚C. Stosować 
wyłącznie w suchych warunkach atmosferycznych. Nie 
nakładać w ostrym słońcu, na nagrzane przez słońce 
podłoża czy przy silnym wietrze. Powierzchnie świe-
żo pomalowane także chronić przed zbyt szybkim wy-
schnięciem, wiatrem, deszczem i silnymi promieniami 
słonecznymi.

Czas schnięcia:
Przy temperaturze 20°C i względnej wilgotności powie-
trza 65% po upływie ok. tygodnia powierzchnię moż-
na pokryć powłoką malarską. W przypadku wyższej 
względnej wilgotności powietrza lub przy niższej tempe-
raturze czas schnięcia może ulec wydłużeniu.

Zużycie:
Ok. 1,8 kg/dm3. Podana ilość jest wartością szacun-
kową. Dokładne wartości są zależne od struktury, wła-
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ściwości podłoża oraz sposobu nanoszenia i należy je 
ustalić wyłącznie poprzez naniesienie warstw próbnych. 

Czyszczenie narzędzi:
Odpowiednik terpentyny.

5. OPAKOWANIA

KEIM Lignosil-HRP-Pulver: wiadra o zawartości 4,15 kg.

KEIM Lignosil-HRP-Flüssig: pojemniki o zawartości  
0,85 kg.

6. SKŁADOWANIE

KEIM Lignosil-HRP- Pulver oraz KEIM Lignosil-HRP-Flüssig  
w zamkniętych pojemnikach można przechowywać 12 mie-
sięcy, w chłodnym pomieszczeniu, w temperaturach dodat-
nich. Chronić przed nagrzewaniem i bezpośrednim nasło-
necznieniem. 

7. USUWANIE ODPADÓW

KEIM Lignosil-HRP- Pulver
Europejski Katalog Odpadów: 01 04 09

KEIM Lignosil-HRP-Flüssig
Europejski Katalog Odpadów: 08 04 09

Tylko pojemniki całkowicie opróżnione nadają się do 
powtórnego przetwarzania (Recycling).

8. ZALECENIA BHP

Giscode:
KEIM Lignosil-HRP- Pulver - nie dotyczy
KEIM Lignosil-HRP-Flüssig - BSL50

Przestrzegać wskazówek zawartych w karcie charaktery-
styki dostępnej na stronie www.keim.com

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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