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Mineralske farver har i fl ere 
tusinde år været det naturlige 
og mest holdbare valg til hus-
facader. Organiske farver har 
også været anvendt, men de er 
blevet nedbrudt af solens
stråler og har skullet beskyttes
mod forrådnelse.

Blandt de mineralske farver har 
silikatfarven de sidste 150 år 
været kendt som en særdeles 
holdbar og diffusionsåben farve, 
med et stort farveudvalg. 

Silikatfarven består af kvartssand, 
potaske og vand, tilsat farve-
pigment og fyldstoffer. Den blev 
patenteret af KEIMs grundlægger 
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i 1878 og er i sin opbygning fra 
starten en helt igennem mineralsk 
farve.   
  
I 2002 introducerede KEIM den 
første silikatfarve, KEIM Soldalit, 
der kan anvendes uafhængigt af  
underlaget – en såkaldt solsilikat-
farve.

Det er fortsat en mineralsk farve, 
blot er en del af bindemidlet fi n-
delt, så det optræder som små 
kvartspartikler i vand. Derved 
kan farven også hæfte på andre 
typer af underlag end puds og 
sten – f.eks organiske så som 
plast- og silikonehartsmalinger.
  



Silikatfarven forstener med et 
mineralsk underlag til en meget 
holdbar løsning – ofte går 
der årtier mellem behandlingerne. 
Med solsilikatfarven foregår der 
en supplerende fysisk afbinding 
på organiske underlag.

KEIM anbefaler som udgangs-
punkt altid, at man fjerner gamle 
organiske malingslag før genbe-
handling, da de er diffusionstætte. 
Er det af forskellige årsager ikke 
realistisk eller kun delvist muligt, 
er en behandling med en solsi-
likatfarve en enkel og holdbar 
løsning. 

Med KEIM Soldalit kan man 
således også male direkte på 
organiske underlag med kun to

strygninger. Uden grunder eller 
brobygger.

En behandling med KEIM Soldalit 
kan selvsagt ikke åbne et orga-
nisk underlag, men solsilikatfarven 
virker som en re-mineralisering af 
overfl aden. Det gamle organiske 
underlag beskyttes mod yder-
ligere nedbrydning som følge af 
solens UV-stråler og erstattes af en 
overfl ade, der ikke falmer.

Med KEIM Soldalit er det lykkedes 
at skabe en mineralsk farve med 
et langt bredere anvendelsesom-
råde indenfor bygningsmaling 
end tidligere set, også omfat-
tende organiske underlag – med 
bibeholdelse af alle silikatfarvens 
fordele.



Forceret dobbelt vejrtest viser, at silikatfarve med 
mineralske pigmenter bevarer farvetonen bedst.

Kilde iLF. Forceret vejrtest over 8 årKilde iLF. Forceret vejrtest over 8 år
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fordele for bygherre og ejer 

KEIM Soldalit er tilpasset det 
skandinaviske klima med fugt og 
temperatursvingninger. Farven er 
ekstrem diffusionsåben, så fugt 
i facaden kan fordampe, men 
samtidig hæmmer opbygningen 
optagelsen af vand i facaden 
udefra. I modsætning til plastma-
lingerne arbejder silikatfarven 
kapilaraktivt. D.v.s. at den udtør-
rer underlaget for fugt, selv om 
det ikke er opvarmet af solen. 
Processen fungerer således også 
om vinteren.

KEIM Soldalit har en meget lang 
holdbarhed, da den forstener 
med mineralske underlag. Og 
anvendt på organiske underlag 
re-mineraliserer farven under-
laget og beskytter derved det 
organiske bindemiddel mod UV-
påvirkning fra solen.

Der fi ndes over 300 standard 
farvenuancer, og da der udeluk-
kende anvendes mineralske tone-
farver, falmer farven ikke.

Silikoneharts-Silikoneharts-
maling



KEIM Soldalit -KEIM Soldalit -
fordele for håndværker

KEIM Soldalit kan anvendes på 
alle gængse, bæredygtige un-
derlag og kræver ikke grunder 
eller forbehandling. 

Såvel pensel, rulle som sprøjteud-
styr kan bruges.

KEIM Soldalit har stor dækkeevne 
og er udviklet til, at to behand-
linger under normale forhold er 
tilstrækkeligt.
Farven har en kort afbindingstid 
– en særlig fordel i perioder med 
ustabilt vejr. 
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fordele mod smuds og algerfordele mod smuds og alger

Snavs på facader har ikke direkte 
funktionel betydning, men påvir-
ker oplevelsen af bygningen og 
kan føre til fremrykket og dermed 
mere bekostelig vedligehold.

Problemet med snavs kan 
forstærkes, hvis man ikke er op-
mærksom i sit valg af materiale til 
facadens overfl ade.

En del facademalinger indehol-
der organiske bindemidler, så 
som plastdispersion og silikone-
harts. Disse bindemidler er såvel 
statiske som termoplastiske.

Et statisk bindemiddel lades elek-
trostatisk af vinden og vil tiltrække 
smudspartikler.

Et termoplastisk bindemiddel vil 
optræde klæbende, når det bliver 
opvarmet. I forening tiltrækker 
og fastholder de to bindemidler 
smuds.

Et mineralsk bindemiddel som si-
likatfarvens vandglas er hverken 
statisk eller termoplastisk.

For at undgå fugtindtrængning i 
facader, er det blevet meget ud-
bredt med stærkt vandafvisende 
eller hydrofobe malingstyper. 
Problemet med disse er, at over-
fl aden kondenserer kraftigt. Kon-
dens virker smudsfremmende, 
men fremfor alt efterlader den gro-
bund for algevækst. Alger kræver 
som bekendt kun fugt for at kunne 
vokse, og jo længere tid, facaden 
er fugtig, jo større er risikoen.
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Det er derfor vigtigt at vælge en 
overfl adebehandling, der holder 
overfl aden mest mulig tør. Silikat-
farvens porestruktur kan lagre 
fugt fra overfl aden og afgive den 
igen til omgivelserne i dampform, 
således at overfl aden atter frem-
står tør hurtigst muligt efter en på-
virkning.

SolsilikatfarveSolsilikatfarve
Silikatfarve

SilikonehartsmalingSilikonehartsmaling
Maling med lotus-effekt

Udtørringstid for kondens for
forskellige farvetyper:
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