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keim. innendørs silikatmaling

KEIM. TIL BOLIG OG KONTOR
SUNT, HOLDBART OG ESTETISK
Farger betyr atmosfære, de fremhever og gir livskvalitet.
De kan imidlertid også påvirke luften vi puster inn og utskille
partikler som har innflytelse på trivselen vår.
KEIMs silikatfarger er mineralske, diffusjonsåpne og
emisjonsfrie. De skaper derfor de beste forutsetninger for et
sunt inneklima. Mineraler er et av naturens basale materialer.
De er uten skadelige stoffer – og sterke som sten. Og de
gir silikatfargen dens helmatte og stofflige karakter.
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KEIM.
FOR ETT BEDRE INNEKLIMA
Vi tilbringer 90 % av livet innendørs. Inneklimaet er derfor
mer enn noensinne en vesentlig faktor for trivselen og livskvaliteten vår. Veggmalinger har en betydelig innvirkning
på luftkvaliteten i et rom. Samspillet mellom temperatur,
luftfuktighet og emisjonsfrihet er avgjørende for et sunt og
avbalansert inneklima.
Vanlige dispersjonsmalinger består i stor grad av plast.
De inneholder ofte løsemidler, bløtgjørings- og konserveringsmidler. Alt sammen stoffer som kan belaste inneklimaet vårt. Også etter at malingen er tørr fortsetter
stoffene å spre seg i luften i månedsvis. Dispersjonsmalinger danner dessuten en tett film på overflaten,
noe som påvirker veggenes diffusjonsevne. Dette gjør at
luftkvaliteten forringes og risikoen for muggsopp øker.

Hvilken innendørsmaling vi velger spiller altså en vesentlig
rolle. Det finnes maling som sørger for et sunt inneklima,
og som også har andre fordeler: Silikatfargene fra KEIM.
KEIMs maling inneholder ingen skadelige partikler, og
tillater at fukt fra veggene slipper ut gjennom veggoverflaten og frigis i rommet. KEIM-maling har åpne porer
og er absolutt diffusjonsåpen. Det betyr at luftfuktigheten
som finnes i rommet ikke kan kondensere på veggene,
noe som vanskeliggjør dannelsen av muggsopp bak for
eksempel skap, i vinduslysninger eller på badeværelser.
Særlig i oppholdsrom, soverom og på barnerom kan
man derfor oppleve fornemmelsen av et bedre inneklima.

INGEN MALINGSLUKT
KEIM-maling er basert på bindemiddelet kalivannglass
og inneholder derfor ingen løsemidler. Bindingen oppstår
på grunn av en alkalisk reaksjon med underlaget. Mens
malingen setter seg, absorberer den karbondioksid.
Det er alt. Når underlaget er tørt er forbindelsen stabil,
og det slippes ikke noe ut i luften vi puster inn.
Selv etter at malingen er tørr frigir vanlig dispersjonsmaling
løsemidler, bløtgjørings- og konserveringsmidler i luften.
Og det til og med i månedsvis!

KEIM-maling er ikke bare fullstendig fri for skadelige
partikler, de har samtidig også åpne porer og er absolutt
diffusjonsåpne. Det er den best mulige forutsetningen
for et sunt inneklima.

GODT FOR ALLERGIKERE
Allergikere er spesielt følsomme overfor organiske påvirkninger. KEIM-maling inneholder verken løsemidler,
bløtgjørings- eller konserveringsmidler, og er derfor
dokumentert velegnet til allergikere.
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KEIM. BRUKT TIL RESTAURERING
SIDEN 1878
KEIM ble stiftet i 1878, og silikatmalingens historie er på
den måten forankret i 1800-tallets europeiske historisisme,
der fasadedekorasjon var i høysetet. Funksjonalismen og
dens holdning til farger som eneste utsmykning har hatt stor
innflytelse på og betydning for selskapets utvikling.
KEIM Silikatmaling er helmatt og fremstår utpreget stofflig.
Estetisk sett kan den best sammenlignes med kalk og limmaling – men den er sterkere, og dermed mer velegnet til
rom som er utsatt for daglig bruk.
Dette er også grunnen til at KEIM Silikatmaling ofte brukes
som løsning i restaureringsoppgaver der bygningens art
krever en innendørs farge som både er historisk autentisk
og som samtidig kan tåle daglig belastning.
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KEIM. FARGESORTIMENT
TIL INNENDØRS BRUK
OVERFLATER

KEIM ECOSIL®-ME
Innendørs silikatmaling til vegger med særlige krav
– dokumentert allergivennlig
– typegodkjent brannhemmende
– miljøsertifisert
– historisk autentisk
KEIM INNOSTAR®
Innendørs sol-silikatmaling til rom med særlig fokus på design og fargevalg
– meget stor dekkevne
– miljøsertifisert
– motstandsdyktig mot stor belastning
– meget stort sortiment av fargenyanser
KEIM MYCAL®-TOP
Innendørs silikatmaling til vegger. Motvirker muggsopp
– høy diffusjonsåpenhet
– fuktregulerende egenskaper som sikrer tørre vegger
– alkalisk depot hemmer dannelse av næringsstoffer
– naturlige antimikrobielle mineraler og fotokatalytisk aktive pigmenter

KEIM INNOTOP®
Innendørs sol-silikatmaling til vegger og tak
– velegnet til oppgaver som først og fremst har funksjonelle krav
– kan påføres alle vanlige underlag
– enkel å jobbe med
– stor dekkevne
KEIM STUCASOL®
Bruksklar gjennomfarget puss på sol-silikatbasis
– kan påføres alle vanlige underlag
– veldig enkel å påføre
– kan struktureres til ønsket dekorasjon
– stort fargeutvalg
– bruk eventuelt KEIM Stucasol-Fondo som grunning
KEIM LIGNOSIL®-INCO
Innendørs silikatmaling til trevegger og -tak
– velegnet til både transparent og dekkende behandling
– diffusjonsåpen
– samme hygroskopiske egenskaper som tre (absorberer vanndamp)
– helmatt
– bruk KEIM Lignosil-Inco-DL som tynner ved ønske om transparent overflate
– bruk KEIM Lignosil-Scudo som mellombehandling ved gjennomslag
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UNDERLAG OG HJELPEMIDLER

KEIM INNENDØRSGRUNNING
Grunner laget på silikatbasis til innendørs bruk
– utjevning av sugeforskjeller og strukturer
– grunning til KEIM Ecosil®-ME på flater med organisk maling

KEIM INTACT
Utjevningsgrunner laget på silikatbasis til innendørs bruk
– utjevning av uensartet underlag
– utjevningstilsetningsstoff til KEIM Ecosil®-ME
– skaper pusstruktur på glatte underlag

KEIM SPECIAL-FIXATIV
Fortynnings- og grunningsmiddel av modifisert, flytende kaliumsilikat
– regulering av sugeevne i sterkt sugende mineralske underlag
– fortynningsmiddel til KEIM Ecosil®-ME

KEIM MARANO® SPARKELPROGRAM
Bruksklar sparkel på mineralsk basis
– KEIM Marano®-Light til sprøyting med airless-anlegg
– KEIM Marano®-Pro til flekk- og fullsparkling
– KEIM Marano®-Roll optimert til bruk med rull

KEIM MYCAL®-POR
Kalkpuss til innendørs bruk
– tørrmørtel i kategorien CS I
– særlige sorpsjons- og fuktregulerende egenskaper
– brukes også til montering av KEIM Mycal-Romklimaplate

KEIM MYCAL®-ROMKLIMAPLATE
Mineralsk, ikke-brennbar romklimaplate av naturproduktet perlite
– gode termiske egenskaper
– fiberfri og kapillaraktiv
– enkel montasje
– kontakt KEIM for tilbehørsprogram
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KEIM. SAMARBEIDET MED ARKITEKT
OG HANDVERKER
Keim har alltid bygningens eier og brukers behov for øyet.
Og KEIM har et nært samarbeid med arkitekt og håndverker for å oppnå det best mulige resultatet.
Det begynner med god rådgivning. Tanker om rommets
funksjon og daglige bruk, og ideer til hvordan fargen kan
understreke arkitektur, historie og design.
KEIMs malingstyper er helmatte og stofflige, og bruken av
mineralske pigmenter sikrer at fargen ikke falmer over tid.
Bindemiddelet er transparent, hvilket betyr at pigmentene
reflekterer lyset direkte og ikke gjennom en plasthinne.
Det fortsetter med kvalifisert håndverk. Valg av utførelsesteknikk og verktøy og fremgangsmåte for å nå det avtalte
resultatet.
KEIM-maling har en særdeles god dekkevne, er meget
drøye i bruk – og betyr ofte lettere arbeidsganger.
Du er alltid velkommen til å kontakte KEIM – uten at det
forplikter deg. Vår rådgivning finner sted ved den aktuelle
bygning – i dialog med alle involverte parter.

¨ IMMER.
KEIM. FARBEN FÜR
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