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1. OPIS PRODUKTU

KEIM Restauro-Lasur jest uniwersalną farbą cienkowar-
stwową na bazie zolowo-krzemianowej, przeznaczo-
ną w szczególności do warstw laserunkowych, na po-
wierzchnie mineralne typu kamień naturalny, piaskowiec 
lub cegła. KEIM Restauro-Lasur posiada właściwości hy-
drofobowe i spełnia wymogi DIN 18363, rozdz. 2.4.1.

2. ZASTOSOWANIE

KEIM Restauro-Lasur w połączeniu z rozcieńczalnikiem 
KEIM Restauro-Fixativ tworzy warstwy laserunkowe (pół-
przezroczyste) do scalania kolorystycznego mineralnych 
powierzchni z kamienia naturalnego, piaskowca lub ce-
gły.

KEIM Restauro-Lasur i KEIM Restauro-Fixativ można mie-
szać w dowolnej proporcji, w zależności od oczekiwa-
nego efektu laserunkowego. W przypadku powierzchni  
o małej chłonności należy zastosować rozcieńczalnik 
KEIM Spezial-Fixativ.

Farba KEIM Restauro-Lasur nie nadaje się na po-
wierzchnie poziome lub pochyłe wystawione na działa-
nie czynników atmosferycznych.

3. WŁAŚCIWOŚCI PRODUKTU 

Dane techniczne:
 – Ciężar właściwy: 1,1-1,3 g/cm³
 – Dyfuzyjnie równoważna  

 grubość warstwy powietrza:  Sd ≤ 0,01 m 

Kolor:  
Odcienie wg palet KEIM Naturstein (kamień naturalny) 
i KEIM Exclusiv.

4. STOSOWANIE 

Przygotowanie podłoża:
Podłoże mineralne musi być oczyszczone z kurzu i su-
che. Stare powłoki o małej przyczepności muszą być 
usunięte.

Utrwalanie wstępne
Silnie chłonne lub piaszczące się podłoża wymagają 
wstępnego utrwalenia bezbarwnym, nierozcieńczonym 

KEIM Restauro-Fixativ.

Warstwy laserunkowe
Na powierzchniach zewnętrznych, ze względu na od-
działywanie warunków atmosferycznych, wymaga-
ne jest dwukrotne nałożenie warstwy laserunkowej.  
W przypadku, kiedy wymagana jest szczególnie transpa-
rentna optyka, dopuszczalna jest jedna warstwa, jeśli 
zastosuje się bezbarwne utrwalanie wstępne KEIM Re-
stauro-Fixativ.

Warstwa podkładowa
Podkładowa warstwa laserunkowa powinna być nakła-
dana pędzlem laserunkowym, przy stosunkowo dużym 
rozcieńczeniu - w stosunku od 1:1 do 1:20 KEIM Re-
stauro-Fixativ lub KEIM Spezial-Fixativ.

Warstwa wierzchnia
Wierzchnia warstwa laserunkowa KEIM Restauro- Lasur 
może być nakładana nierozcieńczona lub, w zależności 
od oczekiwanego efektu laserunkowego, rozcieńczona 
KEIM Restauro-Fixativ lub KEIM Spezial-Fixativ.

Zużycie:
Utrwalanie wstępne:
Ok. 0,2 L/m2 KEIM Restauro-Fixativ

Na dwie warstwy:
0,1–0,2 L/m2 KEIM Restauro-Lasur i
0,1–0,4 L/m2 KEIM Restauro-Fixativ

Podane ilości są wartościami szacunkowymi. Dokładne 
wartości należy ustalić wyłącznie na danym obiekcie 
poprzez nałożenie warstw próbnych.

Dodatkowa ochrona przed wilgocią
W szczególności przy cienkich warstwach laserunko-
wych mogą być konieczne dodatkowe środki ochrony 
przed wilgocią na powierzchniach poddanych silnemu 
działaniu wody lub do ochrony wrażliwych na wilgoć 
materiałów budowlanych. W takich przypadkach zaleca 
się stosowanie hydrofobowej warstwy gruntującej KEIM 
Silangrund, a jako środek rozcieńczający - preparat 
KEIM Spezial-Fixativ.

Przerwy pomiędzy nakładaniem warstw
Pomiędzy utrwalaniem wstępnym a nakładaniem warstwy 
laserunkowej stosować przerwy ok. 12 godzin; pomiędzy 
nakładaniem kolejnych warstw laserunkowych zachować 
odstęp 24 h. Po nałożeniu KEIM Silangrund kolejną war-
stwę powinno się nakładać po upływie ok. 4 h. 

KEIM RESTAURO®-LASUR





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

W
yd

. 0
2/

20
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Wskazówka
Stosowanie dodatkowego środka hydrofobowego na 
KEIM Restauro-Lasur nie jest wymagane.

Czyszczenie narzędzi:
Natychmiast po użyciu narzędzia oczyścić wodą.

5. OPAKOWANIA

Pojemniki o zawartości 1 L, 5 L i 15 L.

6. SKŁADOWANIE

12 miesięcy w zamkniętych pojemnikach, w chłodnych 
pomieszczeniach, w temperaturach dodatnich. Chronić 
przed nagrzewaniem i bezpośrednim nasłonecznie-
niem.

7. USUWANIE ODPADÓW

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

8. ZALECENIA BHP

Giscode: BSW10
Powierzchnie, które nie są przeznaczone do aplika-
cji chronić poprzez przykrycie. Odpryski z powierzchni  
w otoczeniu pracy natychmiast rozcieńczyć 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.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.


