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DEN BEDSTE
FARVE
I VERDEN
Vi farvehåndværkere fra KEIM arbejder ud fra vores overbevisning.
Som den førende specialist inden for mineralsk bygningsbeskyttelse udvikler og producerer
vi systemløsninger til brug såvel udendørs som indendørs. Vores ambition er at levere
de mest naturlige, sunde, holdbare og æstetiske – kort sagt de bedste farver i verden.

FARVER
MED
HISTORIE
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A. W. Keim

KEIM. DEN ORIGINALE.
UOVERTRUFFEN LEVETID OG FARVEREFLEKSION
GENNEM GENERATIONER.

KONGELIGT ØNSKE
Ludvig I af Bayern gav inspiration til det intensive udviklingsarbejde, der blev gennemført af Adolf Wilhelm
Keim (1851-1913) – en pottemager og kemistuderende
fra München. Kongen ville have de klare kalkfresker,
han havde set i Norditalien, hjemme hos sig selv, hvilket
det betydeligt koldere og fugtige klima i Bayern satte en
stopper for.
HVEM OPFANDT SILIKATFARVEN?
Baseret på digteren og naturvidenskabsmanden Johann
Wolfgang von Goethes iagttagelser og undersøgelser
arbejdede Keim med kemien i mineralske pigmenter og
bindemidler og spørgsmålet om, hvordan man fremstiller
en farve, der ser ud som kalk, men er lige så holdbar som
sten. Det lykkedes for Keim at videreudvikle et bindemiddel af flydende kalivandglas, og dermed opdagede
han det banebrydende princip „forkisling“, som danner
en uopløselig kemisk forbindelse mellem maling og
murværk.
I 1878 fik han tildelt patent for sin silikatfarve, som satte
en ny standard for holdbarhed, farvestyrke og lysrefleksion. Ved at kombinere den rette mængde flydende
kalivandglas og uorganiske farvepigmenter skulle A.W.
Keim komme til at skabe grundlaget for en fantastisk
virksomhedshistorie.

TRADITION OG INNOVATION
I en fin balancegang mellem tradition og innovation –
baseret på dyb overbevisning – udvikler og producerer
KEIMFARBEN endnu i dag udelukkende mineralske
produkter og systemer. Mineralske farver fra KEIM går
hånd i hånd med det 20. og 21. århundredes arkitekturhistorie: fra historicismen over jugendstilen og Bauhausperioden til spektakulære moderne dekonstruktivistiske
bygningsværker. Silikatfarver har i generationer inspireret
arkitekter, håndværkere og kunstnere og anvendes
overalt, hvor der stilles store æstetiske, sundhedsmæssige
og bygningsfysiske krav til arkitektur og farve.

Silikatfarve til verdens bedste arkitektur:
Operahuset i Sydney af Jørn Utzon.

BÆREDYGTIGHED OG ANSVAR
Længe før bæredygtighed blev et begreb, følte Adolf
Wilhelm Keim sig kaldet. Keims motto præger stadig
vores virksomhed, men vi går endnu længere end til
blot at anvende naturlige råvarer. Ved at skabe lokale
arbejdspladser og være tilbageholdende med at bruge
jordens begrænsede ressourcer tilbyder vi også et
bæredygtigt system.

”Vi skal leve, arbejde, slide,
kæmpe og værne om vores
medmennesker og den verden,
der kommer efter os. På den
måde skaber vi en bedre verden.”

Vi betragter vi os som førende inden for mineralsk
bygningsbeskyttelse. Vores produkt- og serviceudbud
indeholder ikke kun rendyrkede malingsprodukter:
mineralsk puds og spartelmasse, træsystem, produkter
til vedligeholdelse af beton og betonens udtryksform,
isoleringssystemer samt naturstenssystemer kompletterer
vores produktportefølje.

I 140 år har vi trofast fulgt firmagrundlæggerens motto.
Fra hovedkontoret og produktionsanlægget i Diedorf
ved Augsburg, samt produktionsanlægget i Luckau
(Brandenburg) i Tyskland, sender vi vores produkter
ud over hele verden.

A.W. Keim

KEIM HAR I 140 ÅR ARBEJDET
MED AT UDVIKLE
MINERALSK MERVÆRDI :
Anden generation

Fjerde generation

KEIM Granital®

KEIM Lignosil®

I 1962 lanceredes KEIM Granital
og med den anden generations
silikatfarve. Den brugsklare
enkomponent-silikatfarve medførte
enklere udførelse og sikrere
anvendelse.
®

1878

1962

2002

Efter mange års udvikling og tests
lanceredes KEIM Lignosil® i 2013
som markedets første mineralske
kompositløsning til vejrbeskyttelse
af træ.

2013

Første generation

Tredje generation

I 1878 udviklede A.W. Keim
den første praktisk anvendelige
silikatfarve. Den bestod af en
pulverkomponent med mineralske
farvepigmenter og fyldstoffer
og en flydende komponent
– bindemidlet kalivandglas.

I 2002 revolutionerede udviklingen
af solsilikatfarven facademarkedet.
Et helt nyt bindemiddelprincip banede
vej for anvendelse af mineralsk farve på
principielt alle almindelige underlag.

KEIM Purkristalat®

KEIM Soldalit®
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FARVER,
DER
BEVARER
VÆRDIER
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BEDRE MINERALSK
Hvis man bygger eller renoverer et hus, tænker og kalkulerer man årtier frem. Facaden spiller en vigtig rolle som
æstetisk vejrbeskyttelse for bevarelse af ejendommens
værdi. Mineralske farver har i generationer været brugt i
forskellige typer og er lige så aktuelle i dag, som de var
tidligere. Farvernes levetid skyldes det unikke vedhæftningsprincip i forkislingsprocessen, hvor maling og puds
indgår en uadskillelig forbindelse. Dette giver maksimal
vejr- og værdibestandighed, og malingen skaller ikke af.
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FORDELE:
– Lang levetid og maksimal vejrbestandighed
– Æstetisk udseende
– Diffusionsåben
– Tør overflade gennem optimerede
sorptionsegenskaber
– Farvenuancestabil
– Smudsafvisende
– Mineralsk med naturlige råvarer
– Ikke brændbar
– Life cycle costs (LCC)
– længere renoveringsintervaller
– Sund og bæredygtig

FORKISLINGSPRINCIPPET

KEIMs mineralske farver danner ikke nogen film,
men fæstner sig uløseligt direkte til underlaget.

ÆGTE FARVEHÅNDVÆRK
KEIMs mineralske malinger og lasurer fremstilles stadig
manuelt i KEIM-paletternes ca. 400 farvenuancer eller
ud fra kundens egne farvespecifikationer. Vi planlægger
dit projekt individuelt og følger det hele vejen til færdiggørelsen. Vores konsulenter hjælper dig på stedet
med blandt andet test af underlag, farverådgivning og
farveprøver på det aktuelle objekt. Giv os en udfordring!
Det kan vi lide!

FORDELENE VED
KEIMS SILIKATTEKNIK

Akersgata 20 i Oslo, originalmaleri fra 1894.

LANG LEVETID
En facademaling skal holde i mindst 20 år, såvel æstetisk
som funktionelt. For KEIM-farver er dette ikke noget
større problem, da de ofte holder længere. Der er endda
eksempler på facademalinger, der har mere end hundrede
år på bagen. Den optimale kombination af flydende
kaliumsilikat som bindemiddel, mineralske fyldstoffer af
naturlig forekomst og uorganiske farvepigmenter sikrer
maksimal vejrbestandighed og meget lang holdbarhed.
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DIFFUSIONSÅBNE
Ud fra et byggefysisk perspektiv er høj diffusionsevne
for vanddamp det vigtigste kriterium for en velafvejet
fugtbalance. Silikatfarver fra KEIM har meget høj diffusion
for vanddamp. Fugt, der findes i huskroppen, slippes
derfor hurtigt og uhindret igennem og diffunderer på
ydersiden. På den måde undgås fugtansamlinger under
tætte overfladelag, og skader forebygges på langt sigt.
Dette kombineret med lav vandabsorption giver
en optimal beskyttelse mod vand- og frostskader.
Mineralske overflader blegner ikke, og takket være
deres alkaliske egenskaber og hurtige udtørring
tiltrækker de ikke svampe og alger.

Farve

Mur
Fugt i murværk passerer
uhindret og diffunderer ud
på ydersiden. Murværket
forbliver tørt, og farven bevares.

ÆSTETISKE
Farvenuancerne i KEIMs farvepalet er tidløse, lette at
kombinere og indgår i omgivelserne uden at sætte noget
tidsspecifikt præg. Der anvendes uorganiske pigmenter
til indfarvning af materialet. Farvenuancerne er absolut
UV-stabile og giver overfladen en fantastisk lysrefleksion.
Resultatet er komplekse og levende farveeffekter.

FARVENUANCESTABILE
Farver forandres, når de udsættes for
UV-lys og andre ydre påvirkninger.
Træoverflader bliver mørke eller gråner,
mens facader blegner. Dette kan imidlertid
forebygges, eftersom KEIMs silikatfarver
udelukkende indeholder lysægte, uorganiske
pigmenter og mineralske bindemidler som
vandglas eller solsilikat. Vandglas er ikke
bare et naturligt, men også et ekstremt vejrbestandigt bindemiddel, der til forskel fra
dispersioner ikke lukker uorganiske pigmenter inde i en film, men lader lysstrålerne
møde pigmenterne direkte. Farvenuancerne
„stråler“ ud fra den fløjlsmatte overflade
med forbløffende dybde og refleksion.
På den måde forbliver en KEIM-facade
uændret årti efter årti.
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RENE
Silikatfarve fra KEIM bevarer sin renhed længe.
Silikatiske malingslag er – til forskel fra konventionelt
bundne malinger (som dispersions- eller silikoneharpiksmaling) – antistatiske og uden termoplastiske
egenskaber. Dermed fæstner smudspartikler dårligt
i overfladelaget.

HELT MINERALSKE
KEIMs farver er helt på mineralsk basis. Det naturlige
bindemiddel er vandglas – et silikat, der danner en
kemisk forbindelse med mineralske underslag som sten,
puds og beton. Resultatet er en holdbar og betydeligt
mere bestandig forbindelse end den rent overfladiske
vedhæftning i konventionelle dispersionsmalinger.
Mineralske pigmenter udvindes af mineraler, er ekstremt
farvenuancebestandige og blegner ikke. Som fyldstof
anvendes normalt stenmel, som giver malingen den
nødvendige lagtykkelse, så facaden beskyttes mod
vejr og vind.

k e i m . f a r v e h å n d væ r k e t .
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SIKRE
Silikatfarven fra KEIM er ikke brændbar.
Dette betyder i tilfælde af brand maksimal
sikkerhed og ingen giftige gasser –bekræftet i
brandtests udført både i Tyskland og i Sverige.
Det er ikke uden grund, at metrostationer og
tunneler, skoler og biografer males med silikatfarve.

VEDLIGEHOLDELSESOMKOSTNING TIL
FACADEMALING OVER 60 ÅRS PUDSLEVETID

ØKONOMISKE
Billige løsninger kan hurtigt vise sig at blive dyre...
Mineralske malinger fra KEIM tilbyder lave life
cycle costs, da de bevarer deres udseende og
funktion længere med lavere vedligeholdelsesomkostninger til følge.

150%
100%

Meromkostning på 50%
med dispersionsmaling

KEIM Silikatfarve
gns. levetid pr.
behandling 20 år

Dispersionsmalinger
gns. levetid pr.
behandling 12 år
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SUNDE OG
BÆREDYGTIGE
Bæredygtige bygge- og renoveringsprocesser bidrager til sundere boligmiljøer,
højere livskvalitet og en bedre fremtid.
Karakteristisk for KEIMs mineralske farver
– hele vejen fra råvareudvinding til
produktion, bearbejdning og under hele
farvens levetid frem til bortskaffelsen
– er deres miljøprofil. Bed gerne om at
få vores miljøvaredeklaration (EPD).
KEIMs mineralske malinger er fri for
opløsningsmidler, blødgøringsmidler og
konserveringsmidler – og de indeholder
heller ikke MI.
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FARVER
FOR
MENNESKER
OG
ARKITEKTUR
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VI ER PARTNERE
Vores mål er ikke kun at kunne tilbyde førsteklasses,
gennemprøvede produkter, men også service og
løsninger, der giver vores partnere både sikkerhed
og faktiske fordele.
Håndværkere:
KEIM tilbyder allerede i planlægningsfasen en omfattende støtte. I tilfælde af tekniske problemer ude på
arbejdspladsen, eller når der er behov for en forklaring,
står vores konsulenter altid til rådighed.
Restauratorer:
KEIM er en pålidelig partner, når det gælder restaurering.
140 års erfaring med beskyttelse af kulturarven giver
erfaring.
Arkitekter:
Vores konsulenter tager sig tid til dine individuelle projekter
og udarbejder sammen med dig tekniske og æstetiske
løsninger med udgangspunkt i vores viden og produktsortiment. Referencer fra kendte arkitektfirmaer som Zaha
Hadid Architects, Rem Koolhaas og Foster + Partners er
eksempler herpå.
Boligsektoren:
KEIM tilbyder rådgivning om bæredygtige, holdbare
løsninger til sikring af bygningens værdi. Vi har meget
stor erfaring på området.
Privatkunder:
Med de rette materialer og den rette håndtering opnår
vi sammen det optimale resultat for din ejendom.

”Kvalitet, ansvar og service
er en virksomhedsfilosofi for os.“
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KEIM SERVICE OG SUPPORT
Det kræver ofte en del forarbejde, hvis et projekt
skal lykkes. Her bidrager vi ikke alene med vores
mineralske produkter, men også med et omfattende
serviceudbud.
TEST AF UNDERLAG
– Analyse af puds
– Bestemmelse af holdbarhed
– Søgning efter skjulte mangler (fx skadelige salte)
FARVERÅDGIVNING
– Farveanalyse
– Valg af farvenuance
– Farveprøver
– Dekoration
SPECIALDIAGNOSTIK AF BETON
– Test af betonens styrke
– Bestemmelse af betondæklag
– Måling af karboniseringsdybde
– Forslag til renovering
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LABORATORIEANALYSER, RÅDGIVNING
OG HANDLINGSPLANER
– Renoveringsforanstaltninger med udgangspunkt
i eksisterende underlag
– Forberedelse af tilbudsspecifikation
– Støtte under arbejdsprocessen på byggepladsen
– Samarbejde med eksterne uafhængige institutter, 		
sagkyndige og specialister
MARKEDSFØRING – SUPPORT
– Udførlig produktinformation
– Individuel anvendelsesteknisk dokumentation

Yderligere oplysninger og kontaktoplysninger
til din lokale KEIM-konsulent findes på www.keim.dk

FARVEOG
PUDSSYSTEMER

k e i m . f a r v e h å n d væ r k e t .
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FACADEMALINGER

INDENDØRSMALING

BETONSYSTEM

KEIMs facadefarver lever op
til de strengeste krav.

KEIMs indendørsfarver.
Æstetik uden allergi eller gener.

KEIMs betonsystem beskytter og
bevarer effektivt betonens udseende.

–
–
–
–
–
–
–
–
–

– Høj diffusionsevne
– Fri for opløsningsmidler, blødgøringsmidler og emissioner
– Ingen konserveringsmidler
– heller ikke MI
– Allergivenlige
– Ikke brændbare
– Skimmelforebyggende
– Uafhængig rådgivning

– Tilpassede overfladebeskyttelsessystemer (vand- og kuldioxidbeskyttelse)
– Gennemprøvede reparationsmaterialer
– Økonomisk og robust
– Unikke dekorationsmuligheder
– Miljøvenligt
– Mineralsk, mat overflade
– Har alle nødvendige godkendelser

Uovertruffen levetid
Højest mulige dampdiffusion
Ideel fugtbalance
Langvarigt rene facader
Farvekonstante, lysægte og UV-stabile
Mineralsk, mat overflade
Mange dekorationsmuligheder
Økonomiske
Bæredygtige

RENE SILIKATFARVER
Tokomponent-silikatfarver, der holder
i årtier

SILIKATFARVER
Silikatfarve til indendørs brug til
vægge, hvor der stilles særlige krav

BRUGSKLARE SILIKATFARVER
En-komponent-silikatfarver til alle
mineralske underlag

SOLSILIKATFARVER
TIL DEKORATION
Til rum, hvor der er fokus på design
og farvemuligheder

SOLSILIKATFARVER
Til organiske, mineralske og blandede
underlag

FUNKTIONELLE
SOLSILIKATFARVER
Til vægge og lofter
SILIKATFARVE TIL
BESKYTTELSE MOD SKIMMEL
Til forebyggelse af skimmelangreb

BETONBEHANDLING
Mineralske løsninger med betonkarakter til renoverings-,
beskyttelses- og dekorationsformål
MØRTEL OG SPARTELMASSE
Mørtel og spartelmasse til renoveringsformål
IMPRÆGNERINGER
Til hydrofobering af mineralske byggematerialer, primært beton

TRÆSYSTEMER
Silikatfarve til træ. Løsningen
har opnået europæisk patent
for systemer og produkter.
–
–
–
–
–
–
–

Fremragende fugtbeskyttelse
UV-bestandigt og absolut lysægte
Ekstremt vejrbestandigt
Meget lang levetid
Overflade med fløjlsmat udseende
Nem at renovere
Testet iht. DIN EN 927

TRÆMALING TIL
UDENDØRSBRUG
Dækkende silikatfarve til
trækomponenter udendørs
GRÅLASERING TIL TRÆ
Silikat-grålasering til trækomponenter
udendørs
TRÆLASUR TIL
INDENDØRSBRUG
Fra lasering til dækkende udsmykning
indendørs

VARMEISOLERINGSSYSTEM
KEIMs varmeisoleringssystem
sparer energi, beskytter eksisterende
bygningsmaterialer, skaber et
behageligt og sundt boligmiljø samt
øger ejendommens værdi.
– Mineralsk isoleringssystem
til indendørsbrug
– Mineralske isoleringsplader
til vægge og lofter
– Tilpasset mineralsk puds- og
malingssystem til underlag,
montering og overfladebehandling
– Optimeret fugtbalance for giftfri 		
skimmelforebyggelse
– Rumklimasystem for et behagligt 		
boligmiljø
INDENDØRSISOLERING
Skimmelbeskyttelse, funktionel indendørsisolering og rumklimasystem for
et behagligt boligmiljø
TILBEHØR, PROFILER
OG SYSTEMSUPPLERINGER

PUDS OG SPARTELMASSE
Puds- og spartelmasse tilpasset
formålet. Fra tekniske løsninger til
dekoration.
–
–
–
–

Miljøvenlige
Økonomiske
Diffusionsåbne
Vejrbestandige

OVERFLADEPUDS
Silikat- og mineralpuds til inden- og
udendørsbrug
GRUNDPUDS
Fra porebeton til murværk
HÆFTE- OG
RENOVERINGSPUDS
Til mineralske, organiske eller blandede
underlag, afskalninger, strukturforskelle
og revner
FUGTREGULERING OG
SKIMMELFOREBYGGELSE
Til fugtregulering og saltskadet murværk
SPARTELMASSE
Til maskinel eller manuel påføring

k e i m . f a r v e h å n d væ r k e t .
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KALKSYSTEM

NATURSTENSSYSTEM

KREATIV DEKORATION

Kalken har fået et opsving i moderne
arkitektur og autentisk restaurering.

KEIMs naturstenssystem fungerer som
erstatning for sten, som stenforankring,
hydrofoberende imprægnering eller
som beskyttende behandling.

KEIMs dekorationsfarver og lasurer.

–
–
–
–
–

Miljøvenligt
Æstetisk
Høj diffusionsevne
Ikke brændbar
Bæredygtig

KALKFARVER
Kalkbundne malinger til facader og
udsmykning
PUDS OG SPARTELMASSE
Kalkpuds sørger for et sundt boligmiljø
og giver væggene et naturligt udseende.
Kan anvendes både inden- og udendørs.
Kalkbaseret spartelmasse kan anvendes
indendørs

– Kan tilpasses forskellige renoverings-		
problemstillinger
– Effektiv beskyttelse mod syre og fugt
– Bredt anvendelsesområde
– Mange dekorationsmuligheder
NATURSTENSLASUR
Tilpasning af renoveringens farveudtryk
til naturstenen
RENOVERINGSMØRTEL
Erstatning for natursten, fugerenovering
og støbemateriale til former

–
–
–
–

Lysægte og UV-stabile
Dyb farverefleksion
Diffusionsåbne
Vejrbestandige

DEKORATIONSFARVER
Designmuligheder og kunstneriske
udtryk ved hjælp af specielt udviklede
farver med høj pigmentandel
LASURER
Dekorative lasurer og efterbehandling
af dækkende malingslag

FARVER,
MADE
IN
GERMANY
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”KEIMs fortælling begynder
i produktionen, hvor kvalitet,
effektivitet og ægte bæredygtighed sikres.”
FRA AT HANDLE REGIONALT
TIL AT TÆNKE GLOBALT
KEIMs mineralske farver fungerer i alle klimazoner i
verden. Produktion og udvikling finder imidlertid sted
i Tyskland på fabrikkerne i Diedorf og Luckau. Herfra
forsynes en lang række lande i verden med mineralske
malinger og tilhørende produkter. KEIM er i dag den
globalt førende producent af silikatfarver.
FORSKNING OG UDVIKLING
Vi arbejder løbende med at optimere vores produkter
samt med at udvikle vores silikatbaserede løsninger.
Al relevant udvikling og innovation stammer fra KEIMs
udviklingslaboratorier. Et nært samarbejde med velanskrevne institutter og forskningslaboratorier på området
for malingsteknik er en selvfølge for vores udviklere,
ligesom regelmæssig deltagelse i forskningsprojekter
såvel i hjemlandet som i udlandet. På denne måde sikrer
og udvider vi løbende vores viden.
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KEIM I VERDEN
Produktionsanlæg i Tyskland, datterselskaber i
Europa og USA og distributører i hele verden:
KEIM findes lokalt overalt for at tilbyde den
bedst mulige service.

KEIM – MODERSELSKAB
KEIMFARBEN GMBH
Keimstraße 16/86420 Diedorf/Tel. +49 (0)821 4802-0/Fax +49 (0)821 4802-210
www.keim.com/info@keimfarben.de

KEIM I NORDEN

KEIM har været aktive i Norden i over hundrede år, og de ældste
eksisterende KEIM-malede bygninger er fra slutningen af 1800-tallet.
Det nordiske marked blev betjent af selvstændige forhandlere fra
1930'erne og frem til 1994, hvor det 100 % ejede datterselskab KEIM
Scandinavia A/S blev grundlagt.
KEIM Scandinavia A/S betjener i dag det svenske og danske marked
direkte, mens det norske og finske marked betjenes i samarbejde med
nationale importører.

keim. färghantverket.
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