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TERVEZZE MEG ÉLETTERÉT –
EGÉSZSÉGES, TARTÓS ÉS
ESZTÉTIKUS
A színek szorosan körül vesznek minket, melyek festék
formájában kellemes hangulatot varázsolnak, életminőséget teremtenek. De rosszabb esetben rontják
a belélegzendő levegőt és káros anyagokat bocsátanak ki, melynek természetesen nem örülünk.
A KEIM festékek ásványi alapúak, emissziómentesek,
épületfizikai szempontból tökéletesek. Minden feltétel
adott, amit az egészséges beltéri klíma megkövetel.
Nem csoda, hiszen a természetben fellelhető ásványok adják az alap alkotóelemeiket, amelyek nem
tartalmaznak káros anyagokat és olyan tartósak, mint
a kő. Ez a magyarázata, miért olyan összehasonlíthatatlanul jók a KEIM festékek.
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A KELLEMESEBB BELTÉRI KLÍMÁÉRT
Életünk 90 %-át belső terekben töltjük. A közérzetünk és életminőségünk szempontjából ezért
nagyon nem mindegy, milyen a beltéri klíma.
A falfestékek döntően befolyásolják a benti levegő
minőségét. Az egészséges, kiegyensúlyozott beltéri
klímát több tényező együttesen alakítja, ezek közé
tartozik a hőmérséklet, a páratartalom, és hogy
a kipárolgó anyagok ne rontsák a levegőt.

A hagyományos diszperziós festékek nagyobb
részben műanyagból állnak. Gyakran oldószert,
lágyítószert vagy konzerválószert is tartalmaznak,
amelyek zárt térben mind-mind ronthatják a beltéri
levegőt. A festék száradása után akár még hónapokig
folytatódhat ezeknek az anyagoknak a kipárolgása.
A diszperziós festékek ráadásul tömör filmréteget képeznek a felületen, amely gátolja a fal páraáteresztő
képességét. Ennek következtében romlik a levegő
minősége és megnövekszik a penészesedés veszélye.

Annak is nagy jelentősége van, hogy milyen beltéri
festéket választunk a palettánkból. Merthogy vannak
közöttük olyanok, amelyek nagyban hozzájárulnak az
egészséges beltéri levegőhöz és vannak KEIM szilikátfestékek, melyek további előnyöket is kínálnak.
A KEIM festékek nem tartalmaznak káros anyagokat
és tökéletes páragazdálkodást tesznek lehetővé
a falfelület és helyiség levegője között. Így nem
fordulhat elő, hogy a beltérben felgyülemlett pára
kicsapódjon a falakon és penészesedést idézzen elő
pl. a szekrények mögött, ablakkeretek környékén vagy
fürdőhelyiségekben. Aki KEIM festéket választ a nappaliba, hálószobába vagy a gyerekszobába, büszkén
elmondhatja magáról, hogy tett valami igen fontosat a
saját és embertársai egészségéért.

NINCS FESTÉKSZAG
A vízüveg kötőanyagú KEIM festékek nem tartalmaznak semmilyen oldószert. A festék alkáli kötést hoz
létre az alapfelülettel. A reakció során széndioxidfelvétel történik, és ezzel kész. Száradás után stabil
a kötés, semmi nem jut vissza a levegőbe.

Az oldószerek, lágyítószerek és konzerválószerek
kipárolgása a hagyományos diszperziós festékekből a festék száradása után is folytatódik.
Akár még hónapokig!

A KEIM festékek, amellett, hogy káros anyagoktól
teljesen mentesek, nyitott pórusszerkezetüknek
köszönhetően tökéletesen páraáteresztő tulajdonságúak – megteremtve ezzel az egészséges
lakótér ideális feltételeit.

ALLERGIÁSOKNAK IS IDEÁLIS
Az allergiások különösen a szerves eredetű
behatásokra érzékenyek. A KEIM festékek nem
tartalmaznak oldó-, lágyító- és konzerválószereket,
ezért allergiásoknak is különösen alkalmas. Ezt a
jellemzőjüket számos független vizsgálati intézet is
igazolta. Nem véletlenül kapta meg például a Biosil
– a beltéri falfestékek közül elsőként – már évekkel
ezelőtt a „natureplus” minősítést, amiről érdemes
tudni, hogy a megszerzéséhez jóval szigorúbb feltételeknek kell megfelelni, mint a „Kék angyal” jelölés
használatához.
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Kvarc – a kötőanyagként használt vízüveg, vagy más néven kálium-szilikát alapanyaga

A KEIM ALAPELV:
CSAK TERMÉSZETESEN
A festékek hangsúlyozzák az adott épület egyediségét
és különleges kisugárzást adnak az egyes helyiségeknek. A KEIM festékek rendkívül matt hatásúak, ami
egyrészt nagyon elegáns, másrészről pedig kellemes,
meleg érzetet is kelt, akár egy kelme. Ez az ásványi
festékek egyik fő ismérve. A KEIM festékeknek alapját
egytől egyig ásványi, természetben előforduló töltőanyagok és pigmentek adják. Legyen szó akár élénk
színekről, akár tompa árnyalatokról, a KEIM festékek
minden esetben lenyűgözően természetes hatásúak.
A magyarázat itt is a KEIM által kifejlesztett speciális
kötőanyagban keresendő. A „vízüveg” ugyanis átlátszó, így gyakorlatilag olyan, mintha a pigmentek egy
üvegbe lennének beágyazva. A KEIM festékek tehát
torzítatlanul tükrözik vissza a pigmentek színét.

Régebben kissé költőiesen „ásványi ragyogás”-nak is
nevezték, ami sok kristálynak is sajátossága. A hagyományos diszperziós festékek „tejszerű” kötőanyaga
ezzel szemben elhomályosítja a pigmentek természetes intenzitását.
A KEIM ásványi festékek előállítása különleges kézműves szakértelmet igényel. A festékeket ezért egyedileg,
megrendelőink igényei szerint készítjük el, közvetlenül
a gyárban, és rövid határidővel szállítjuk ki azokat.
Tesszük mindezt széles színválaszték mellett. A KEIM
festékek spektruma a klasszikus, természetes hatású
színektől az erőteljes, kifejező árnyalatokig terjed.
A festékeket a KEIM színkártyák mellett színminták
alapján is elkészítjük.
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keimfarben:
ÉLÉNKEBB,
TARTÓSABB,
EGÉSZSÉGESEBB.
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KEIM: A TERVEZŐK
is ezt aJÁNLJÁK
Az épületek értékállósága nem csupán tulajdonosi,
hanem tervezői oldalról is az elsődleges szempontok közé tartozik. A cél – az igényes esztétikán
túl – olyan épületfizikailag tökéletes szerkezetek
létrehozása, amelyek befektetői szemmel nézve
is tartósan megőrzik az értéküket.
Nem véletlen, hogy régi épületek felújításához
a szakiparosok és a tervezők előszeretettel
választanak KEIM termékeket. Hiszen a falak
lélegzőképességének nemcsak a házak látják
hasznát, hanem a bennük lakók is.

HAGYOMÁNYOS DISZPERZIÓS
FESTÉKEK
A DISZPERZIÓS FESTÉKEK GÁTOLJÁK
A DIFFÚZIÓT, NEM ENGEDIK
A NEDVESSÉGET KICSERÉLŐDNI.

A tömör festékréteg nem
engedi bediffundálni
a helyiség légterében
lévő nedvességet.
A pára lecsapódik
a falfelületen, ami
mindig magában hordozza a penészesedés
veszélyét.

festék

falazat

KEIM BELTÉRI FESTÉKEK
A KEIM BELTÉRI FESTÉKEK
AKADÁLYTALANUL ENGEDIK
A NEDVESSÉGET BEDIFFUNDÁLNI.

A nyitott pórusszerkezetű festékréteg
akadálytalannal átereszti
a helyiség légterében
lévő nedvességet.
A levegő nedvesség
tartalma szabályozott
lesz és a falfelületek
szárazak maradnak.

festék

falazat

A KEIM GÁTOLJA A PENÉSZKÉPZŐDÉST
Penészspórák mindenütt vannak, de penészgomba
csak akkor lesz belőlük, ha ehhez adottak a feltételek:
nedvesség és szerves tápanyagok. A diszperziós
festékek alapját szénvegyületek képezik, a szerves
anyagok jelenléte az esetükben tehát adott. Ha ehhez
nedvesség társul, máris kész a táptalaja a penész
növekedésének. A KEIM festékek alkálisak, így
esélyt sem adnak penészgombák megtelepedésének.
A levegőben levő nedvesség nem halmozodik fel
a felületükön, hanem akadálytalanul átjut a festékrétegen át a falba és onnan vissza a helyiség belsejébe.
A KEIM festékekkel bevont falak magas nedvességtartalom mellett is megőrzik „lélegzőképességüket”
és szárazak maradnak, aminek a penészképződés
megakadályozásán túl az egészséges beltéri klíma
szempontjából is döntő jelentősége van. A szilikátokra
jellemző magas pH érték szintén nem kedvez a penésznek. A KEIM festékek ráadásul úgy gátolják meg
a penészesedést, hogy nem tartalmaznak biocid illetve
fungicid hatású adalékokat. Gyerekek vagy allergiások szempontjából ez felbecsülhetetlen értékű előny.
A KEIM MEGELŐZI A „FOGGING” KÉpZŐDÉST
Fűtőberendezések körül vagy a szobák sarkaiban
gyakran találkozhatunk lerakódások okozta sötét
foltokkal. Ezek általában apró porszemcsékből és nem
illékony szerves vegyületekből (pl. lágyítószerekből)
tevődnek össze, amelyek festékekből, padlóburkolatokból vagy bútorokból párolognak ki. KEIM ásványi
festékekkel hatékonyan elejét lehet venni az ilyen típusú
jelenségnek. Ezek ugyanis nem tartalmaznak lágyítószereket, amelyek a foltok kialakulásának fő okozói.
TŰZ ESETÉN IS BIZTONSÁGOS
Az ásványi falfestékekre tűz esetén is bizton számíthatunk, mivel nem éghető tulajdonságúak és nem fejlesztenek mérgező gázokat, amik gyakran bizonyulnak
végzetesnek a tűzesetek áldozatai számára.
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KEIM BELTÉRI FALFESTÉKEK
VÁLASZTÉKA

KEIM a beltéri festékek széles választékát kínálja,
amelyek segítségével bármilyen helyiségből értékes
életteret varázsolhatunk. A kínálatban szereplő
festékek a legkényesebb esztétikai, illetve egészséges
beltéri klímával kapcsolatos igényeket is kielégítik.

KEIM Innostar®
Az ultra fedőképességű beltéri festék
Nagyon jó kiadósságú ásványi beltéri festék, amely
egy rétegben felhordva is kitűnő fedést biztosít. Ahol
tiszta fehér színre és egészséges lakókörnyezetet biztosító anyagokra van igény, KEIM Innostar az ideális
választás.
KEIM Biosil®
Környezetbarát festék az egészséges lakókörnyezetért
Klasszikus beltéri festék érzékeny területekre, elsősorban háló- vagy gyerekszobákban történő alkalmazásra. A „natureplus” minőségi védjeggyel rendelkező
Biosil allergiásoknak különösen ajánlott. Alkalítása
ideális védelmet nyújt penészesedés ellen – mindezt
természetes módon, káros adalékoktól mentesen.
KEIM Ecosil®-ME
Ásványi festék a jobb minőségű beltéri levegőért
A szilikátfestékekre jellemző előnyökön túl a KEIM
Ecosil ME-nek van még egy kedvező pluszhatása:
speciális ásványt tartalmaz, amely UV-fény és oxigén
jelenlétében ártalmatlan összetevőkre bontja le a
légszennyező anyagokat, pl. nitrogénoxidokat vagy
formaldehideket, nagyban hozzájárulva ezzel a levegő minőségének javításához. Az ásványi technológia
a szagokat is minimális mértékűre csökkenti. A KEIM
Ecosil-ME használata ezért főleg olyan helyiségekben ajánlott, ahol nagy a forgalom a környéken
vagy sokat dohányoznak, ideális választás továbbá
konyhákba, üzemi étkezdékbe és vendéglátóipari
egységekbe.

KEIM Innotop®
Az univerzálisan alkalmazható beltéri festék
A KEIM Innotop a legsokoldalúbb festék. Szinte bármilyen alapfelületen alkalmazható és garantáltan otthonos légkört teremt, függetlenül attól, hogy újonnan
épülő vagy felújítás alatt álló házról van-e szó. Legyen
az nappali, iroda, folyosó vagy konyha – legyen az
vakolat, fűrészporos tapéta vagy gipszkarton: egyszerű, biztonságos, ásványi.
Keim Optil®
Ragyogó, szemet gyönyörködtető színek
A KEIM Optil egyszerre képes megfelelni a legkényesebb esztétikai, ill. modern ásványi minőséggel
kapcsolatos igényeknek. Bársonyosan matt, elegáns
színvilág jellemzi, ez az egyetlen festék, amely arany
és ezüst színváltozatban is kapható. Intenzív árnyalatok esetén is egyedülálló vizuális hatású, abszolút
színtartó, és kifejező felületével mintegy ráerősít az
építészet mondanivalójára, üzenetére.
Keim Mycal®
Penészesedés kockázata esetén
A KEIM Mycal-Top úgynevezett alkáli raktárt hoz
létre, így alkalmazásával a penészgombák igazoltan
nem lelnek táptalajra. Speciális ásványt is tartalmaz,
amely pluszban penészgátló hatású. A Mycal-Top
festék rendszert számos speciális termék egészíti ki,
amelyek akkor jönnek igazán számításba, ha egy
normál szilikát festés nem bizonyul elegendőnek a penész ellen. A „KEIM Mycal” ásványi penészesedést
felújító rendszert időtálló, nem mérgező, egészségre
ártalmatlan termékek alkotják.
FONTOS: a nagy felületű penészesedés épületszerkezeti hiányosságokra vagy problémákra utal, amelyek
vizsgálatát és elhárítását szakemberrel célszerű
elvégeztetni.

A KEIM A MINŐSÉGI
SZAKIPARI MUNKÁRA ÉPÍT
A KEIM szorosan együttműködik a festő szakipari
vállalkozásokkal és a tervezőkkel, hogy optimálisan
kielégíthesse a vevői igényeit. A KEIM festékek kiváló
fedőképességűek és rendkívül kiadósak, a felhordásuk
módja nagyban megegyezik a többi beltéri festékével.
Ugyanakkor a szobafestő mester nagyobb szakmai
tapasztalattal rendelkezik a megfelelő festék kiválasztása és szakszerű felhordása terén.
Kezdve az egyszerű tanácsadástól, a bútorok és a
padló letakarásán keresztül, egészen a kifogástalan
festési technikákig. A tökéletes eredmény eléréséhez
szükséges szakértelemnek és profi szerszámoknak
igazából csak a festő-mázoló szakemberek vannak
birtokában.
A KEIM készséggel ajánl vevői figyelmébe profi
szakipari cégeket homlokzatok és lakóterek festési
munkálatainak kivitelezéséhez.

A KEIM BELTÉRI FESTÉKEK FŐBB JELLEMZŐI
– Esztétikus, természetesen bársonyos összhatás
– Egészséges beltéri klíma, nincsenek káros anyagok
– Tartós, időtálló megoldás
– Nagyfokú színtartóság
– Optimális épületfizikai tulajdonságok
– Allergiásoknak kifejezetten ajánlott
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