
1. Termékleírás 
 

A KEIM Restauro-Fixativ egy felhasználáskész 

szol-szilikát bázisú hígító és alapozó anyag a 

KEIM Restauro-Lasur termékhez. 
 

2. Alkalmazási terület 
 

A KEIM Restauro-Fixativ a KEIM Restauro-Lasur 

termékkel kombinálva kiválóan alkalmas lazúr 

felületek kialakítására terméskő alapfelületeken, 

mint például javított felületek színkiegyenlítése 

az eredeti kőfelületnek megfelelően. A kezelni 

kívánt alapfelületnek porózusnak (nedvszívó) kell 

lennie. 
 

A KEIM Restauro-Fixativ a KEIM Restauro-Lasur 

termékkel tetszőleges arányban keverhető a 

kívánt lazúr hatás elérése érdekében. 
 

A KEIM Restauro-Fixativ alkalmas alapozóréteg-

ként, illetve előfixálásra. 
 

3. Termék tulajdonságok 
 

Anyagjellemzők: 

•   Fajsúly:   kb. 1,05 g/cm3  

•   Megjelenés:  színtelen, tiszta 
 

4. Kivitelezési utasítások 
 

Alapfelület: 

Az ásványi alapfelületnek pormentes, illetve 

száraznak kell lennie. Nem megfelelően tapadó 

régi bevonatokat el kell távolítani. 
 

Előfixálás: 

Az erősen nedvszívó, vagy porladó alapfelületnél 

ajánlatos egy színtelen, hígítatlan KEIM 

Restauro-Fixativ előfixálás. 
 

Lazúrbevonat: 

Kültéri alkalmazásnál az időjárásállóság követel-

ménye miatt két réteg lazúr réteget kell 

felhordani. Amennyiben egy különösen áttetsző 

hatás elérése kívánatos, akkor egyrétegű 

lazúrbevonat is alkalmazható, viszont ebben az 

esetben egy színtelen KEIM Restauro-Fixativ 

előfixálás szűkséges. 

 
 

Alapozóréteg: 

A KEIM Restauro-Lasur termékkel alkalmazott 

lazúr alapozóréteg általában egy nagyobb 

mértékben hígított keverék, melyet kefével kell 

felhordani. 

Hígítási arány: A KEIM Restauro-Lasur 1:1 

aránytól az 1:20 arányig keverhető KEIM 

Restauro-Fixativ termékkel. 
 

Fedőréteg: 

A lazúr fedőréteg hígítatlan KEIM Restauro-

Lasur vagy a kívánt lazúr hatás érdekében 

KEIM Restauro-Fixativ megfelelő hígításával 

történhet. 
 

Anyagfelhasználás: 

Előfixálásként: 

kb. 0,1 – 0,2 liter KEIM Restaurol-Fixativ. 
 

Kétrétegű lazúrbevonatként: 

kb. 0,1 – 0,2 liter KEIM Restaurol-Lasur és 

kb. 0,1 – 0,4 liter KEIM Restaurol-Fixativ. 
 

A megadott értékek csak irányadók, a pontos 

mennyiségek csak próbafelület készítésével 

állapíthatók meg. 
 

Kiegészítő nedvességvédelem: 

Különösen vékonyrétegű Lazúrbevonatoknál 

szűkség lehet további nedvességvédelemre az 

időjárásnak erősen igénybe vett alapfelületek-

nél, illetve a nedvességre érzékeny építőanya-

gok védelménél. Ilyen esetekben javasolt egy 

KEIM Silangrund mélyalapozás vagy a KEIM 

Restauro-Lasur hígítójaként a KEIM Special-

Fixativ alkalmazása. 
 

Száradási idők: 

Az előfixálás és az első lazúrbevonat felhordá-

sa között legalább 12 óra, a lazúrbevonatok 

között 24 óra várakozási időt be kell tartani.  
 

Szerszámok tisztítása: 

Felhasználás után azonnal vízzel tisztítandó. 
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5. Szállítási forma 
 

5 és 20 ltr.-es kanna. 
 

6. Raktározás 
 

Zárt edényben, hűvös, de fagymentes helyen kb. 

12 hónapig. Hőtől és közvetlen napsugárzástól 

védeni kell! 
 

7. Hulladékkezelés 
 

EG-hulladékkulcs sz. 06 02 99. 

Csak a teljesen üres edények hasznosíthatók újra. 
 

8. Biztonsági útmutató 
 

Termékkód: M-SK 01 
 

A kezelni nem kívánt felületeket (mint pl. üveg, 

kerámia, terméskő, fa stb.) megfelelő módon 

meg kell védeni. A lecseppenő festékfoltot 

azonnal, sok vízzel el kell távolítani. A szemet és 

a bőrfelületet a festékfröccsenéstől óvni kell. 

Gyermekek elöl, el kell zárni! 
 

Vegyék figyelembe a biztonságtechnikai 

adatlapot! 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A megadott értékek, és tulajdonságok intenzív fejlesztési munka, illetve 

gyakorlati tapasztalatok eredménye.  Szóbeli vagy írásbeli felhasználási 

javaslataink segítségül szolgálhatnak termékeink kiválasztásában, de jogi 

kötelezettség nélkül.  Különösen nem mentesíti a vevőt, ill. a kivitelezőt a 

kötelezettség alól, hogy saját maga is megfelelő gondossággal 

meggyőződjön a termékek az adott felhasználási területen való 

alkalmazhatóságáról. Az általános építéstechnikai szabályokat be kell 

tartani. A si használhatóságában – fenn tartjuk. Ezen kiadás 

megjelenésével a korábbiak érvényüket vesztik. 
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