
KEIM Silikatfarve til villaer

•Beskytter dine værdier •Gratis rådgivning



Vi beskytter dine værdier

KEIM silikatfarve er en investering i lang 
holdbarhed. De første KEIM behandlede 
facader i Skandinavien blev malet alle-
rede i slutningen af 1800-tallet. Og enkelte 
fi ndes stadig den dag i dag.
   
Bindemidlet i silikatfarve er smeltet kvarts-
sand og potaske, tilsat damp under tryk. 
Dette rent mineralske bindemiddel blan-
des med uorganiske farvepigmenter og 
fyldstoffer til den færdige silikatfarve. Sili-
katfarven adskiller sig fra de organiske, 
fi lmdannende malingstyper: Er underlaget 
mineralsk, trænger silikatfarven ind i porer-
ne og omdannes til  krystalinsk form – en 
forstening. Er underlaget blandet eller or-
ganisk, vil silikatfarven danne en mineralsk 
overfl ade ovenpå – en re-mineralisering.  

Silikatfarve vil over årtier omdannes til 
kvarts og potaske igen ved hjælp af luftens 
kuldioxid. Silikatfarven ødelægger derfor 
ikke underlaget, men bliver med tiden gan-
ske enkelt opløst i de mineralske bestand-
dele, den oprindeligt består af.   
Silikatfarven er ekstrem diffusionsåben. 
Fugt ophobes ikke i facaden, men passerer 
uhindret uden at danne revner eller blistre.
   
I praksis betyder det færre renoveringer og 
mindre vedligehold. 

Totalomkostninger 
for malebehandling over 50 år.

Mat.omkst.
silikatfarve
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gl. maling



Glæden ved dit hus

PurkristalatPurkristalat SoldalitSoldalit GranitalGranital AcrylAcryl

1 år 8 år

KEIM Silikatfarve er æstetisk ken-
detegnet ved at være kalkmat og 
meget stofl ig. Uorganiske farvepig-
menter sikrer, at farven ikke falmer.
Blandt de mineralske farver har KEIM 
Silikatfarve det største udvalg af far-
venuancer. Dette skyldes dels, at sili-
katfarven kan binde mere pigment 
end de øvrige mineralske farvetyper 
(f.eks. kalk og K/C-farve), dels at 
KEIM hele tiden har arbejdet bevidst
med udviklingen indenfor de mine-
ralske farvepigmenter, så der kan 
tilbydes størst muligt farveudvalg.

Standardsortimentet alene omfatter
ca. 300 farvenuancer, og dertil 
kan farvenuancen efter ønske tones 
specielt.
KEIM Silikatfarve er vandbaseret, 
fri for opløsningsmidler og allergi-
venlig. Miljøbelastningen er meget 
lav i forhold til vanlig plastmaling. 

KEIMs silikatfarver er testet efter 
brandtestnormen EN 13.501-1 og 
er klassifi ceret som ikke-brændbare 
med svag røgudvikling og ingen 
brændende dråber eller partikler.  

Kilde iLF. Forceret vejrtest 2001-2009Kilde iLF. Forceret vejrtest 2001-2009
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Rådgivning, produkter og service
Facaden er husets klimaskærm, og den er udsat for en hård belastning fra varme 
og kulde, sol og regn, blæst og fugt.  Det er vigtigt at vælge den rette behandling, 
som kan holde til belastningen og som samtidig er en daglig glæde at se på.  Skal 
man behandle en facade, er der en række typiske opgaver og problemstillinger 
at tage hensyn til, hvilke vi  introducerer i det efterfølgende.  Man kan godt male 
sit eget hus, men man kan ikke altid vurdere husets tilstand. Der kan være prob-
lemer med fugt, salte,  alger og spærrende lag, så muren ikke kan ånde. Rigtigt 
valg af produkt, for- og efterbehandlinger har stor betydning for holdbarheden 
og det færdige resultat. Det er derfor vigtigt med rådgivning, før man går i gang.   

Skorsten malet med tæt plastmaling, 
hvor ophobet fugt har ført til algedan-
nelse og frostsprængning.

Murstens-
facade

Samme skorsten fem år efter afrensning 
af gammel maling, vandskuring med 
KEIM Universalpuds-Fin og malebehand-
ling med to gange KEIM Granital.

Opgaver og problemstillinger

Rene murstensfacader kræver en 
åndbar maling, der kan hæfte på 
glatte mursten. De kan males direkte 
med silikatfarve, men skal altid først 
undersøges for fugt og fugens til-
stand, herunder tæthed. 



Vandskuret
eller fi ltset

facade

En pudset facade kræver en åndbar 
maling for at bevare sin styrke. Den 
kan normalt behandles direkte med 
silikatfarve, men  pudsen kan være 
for hård til underlaget eller blevet 
lukket under påføringen, hvorfor 
den bør vurderes før behandling.

Pudset
facade

Filtsning eller vandskuring skal altid 
vurderes før behandling.  Den kan  
være for hård til underlaget eller ble-
vet lukket under påføringen, hvilket 
kan medføre frostsprængninger og 
sinterlag (se nedenfor) .   

Malet
facade En malet facade skal altid under-

søges for bæreevne. Afhængig af 
eksisterende malebehandling kan 
den behandles direkte med silikat-
farve, eller der kan være behov for 
en afrensning eller særlig grunding 
(med brobyggende speciel silikat-
farve).

Kælder-
vægge

Kældervægge er normalt udsat for 
fugtpåvirkning udefra og kondens-       
dannelse på overfl aden, og der kan 
være saltproblemer. Det er vigtigt         
at vælge en fugtregulerende løsning, 
der kan håndtere kondens.   



Revner og
reparationer

Afskalninger skal afrenses til fast og 
bæredygtig bund, men malebehand-
lingen vil afhænge af, hvilken type 
maling, der er brugt, og  om der 
fortsat er fugtproblemer eller særlig 
vejrbelastning. 

Afskalninger

Revner skal vurderes ud fra deres 
størrelse og dybde og om under-
laget er fastsiddende. Reparationer 
skal være fastsiddende og sløres, så 
de er så lidt synlige, som muligt.

Fugt og 
salt

Fugt- og saltproblemer kan komme 
såvel udefra, som indefra eller 
nedenfra. Før enhver behandling 
skal årsagen og følgevirkninger  
klarlægges og afhjælpes. Først der-
efter giver det mening at sanere og 
malebehandle. 

Sinterlag Sinterlag er en slamhinde, der gør 
overfl aden glat, tæt og ikke åndbar. 
Den kan dannes på facaden under 
pudsens afhærdning eller som følge af 
påføningsmetoden og skal fjernes me-
kanisk eller ved særlig ætsning.  Sin-
terlag betyder, at fugt ikke kan slippe 
ud fra underlaget,   og den skal fjernes 
eller brydes før malebehandling. 



Alger og
snavs

Skimmelsvamp kan dannes af 
luftens frit fl yvende sporer, når fugt, 
lav temperatur, organisk underlag 
og dårlig ventilation er til stede. Før  
enhver behandling skal årsagen 
klarlægges og håndteres. Derefter 
skal skimmelsvampen fjernes helt, og 
der skal vælges en puds- og male-
behandling, som holder overfl aden 
tør. Derved kan man på en  naturlig 
måde – uden biocider – undgå, at 
ny skimmelsvamp dannes.  

Skimmel-
svamp

Alger er mikroorganismer, der kun 
kræver fugt for at overleve.  Perma-
nent skygge, plantebevoksning og 
vandafvisende materialer, der får 
facaden til at kondensere, er typiske 
grobunde. Alger og algesporer skal 
afrenses helt, og der skal vælges en 
malebehandling, som holder  over-
fl aden tør. 

KEIMs service omfatter gratis besigtelse og behandlingsvejledning samt evt. instruktion af hånd-
værker eller dig selv. Vi hjælper gerne med dit valg af farve, og du kan bestille farvekort og 
farveprøver hos os, så du kan vurdere farvenuancen i virkeligheden. 
Og vi registrerer gerne historikken, så farven selv mange år efter kan fi ndes igen.



KEIM SCANDINAVIA A/S Telefon (+45) 46 56 46 44
kundeservice@keim.dk
www.keim.dk

Lars Anderskov

Storkøbenhavn,
Nord- og Midtsjælland

Tlf. 21 24 17 18
lars.anderskov@keim.dk

Jarl Abrahamsen

Vest- og Sydsjælland, Fyn, 
Lolland-Falster

Tlf. 21 33 48 98
jarl.abrahamsen@keim.dk

Mogens Hegelund

Syd- og Vestjylland

Tlf. 40 17 68 02
mogens.hegelund@keim.dk

Henrik Raunholt

Øst- og Nordjylland

Tlf. 40 18 86 42
henrik.raunholt@keim.dk
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