KEIM MYCAL®
INNVENDIG ISOLERING

KEIM MYCAL® SYSTEM
˚
HÅNDTERING
AV FUKT OG MUGGSOPP INNENDØRS
KEIMs farger er mineralske. Det betyr at fukt på overflaten kan passere uhindret gjennom fargelaget og deretter avgis. Hvis man samtidig sikrer seg at det også
på underlaget brukes mineralske produkter med de egenskapene som skal til for å oppta og avgi fukt, kommer
veggene til å forbli tørre selv ved høy fuktbelastning.
Alle produkter i KEIM MYCAL-systemet er utviklet til
dette formålet.

tapeter, klebestoffer og plastmaling. Fellesnevnerne for
disse organiske materialene er at de er tette. Fukt legger
seg som kondens på slike tette lag, og muggsoppen får
dermed ideelle vekstforutsetninger.

Å forebygge muggsopp er viktig for et sunt inneklima.
Muggsoppsporer finnes overalt, men muggsopp oppstår bare når forutsetningene er til stede: Fukt, organiske
næringsstoffer og lav temperatur.

Som en del av KEIMS MYCAL-systemet fås også de
isolerende, mineralske platene KEIM MYCAL-LAVA,
som medvirker til et mer behagelig inneklima. Platene
kan naturligvis håndtere fukt på samme måte som de
øvrige MYCAL-produktene.

Muggsopp kan bruke en lang rekke materialer som
næringsgrunnlag. Det kan for eksempel være cellulose,

De mineralske fargene og underlagsproduktene fra
KEIM er uorganiske og inneholder derfor ikke næring
for muggsopp.
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ET BEHAGELIG INNEKLIMA

Ikke-målfast tegning

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

KEIM MYCAL®-LAVA RUMKLIMAPLADE
Mineralsk, ikke-brennbar romklimaplate av naturproduktet perlite.
– meget fine, fuktregulerende egenskaper
– fås i fem forskjellige isoleringstykkelser
– enkel montering
– kontakt KEIM for tilbehørsprogram

KEIM MYCAL®-TOP
Innendørs silikatfarge til vegger, som motvirker muggsoppvekst.
– meget diffusjonsåpen
– fuktregulerende egenskaper som sikrer tørre vegger
– alkalisk depot hemmer dannelse av næringsstoffer for muggsopp
– naturlige antimikrobielle mineraler og fotokatalytisk aktive pigmenter
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