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I 140 år har idén om hållbarhet format och styrt 
alla aktiviteter i vår verksamhet, såväl på det

ekonomiska, miljömässiga som sociala planet. 

För oss handlar hållbar byggnation och renovering 
om att skapa harmoni mellan människa, 

arkitektur och miljö. 

Med våra mineraliska produkter för byggnader,
bidrar vi medvetet till ett hälsosammare liv, 

högre livskvalitet och en bättre miljömässig framtid.

HÅLLBARHET ÄR 
EN PRINCIPFRÅGA

Produkter för byggnation
utan skadliga ämnen!

Färger som andas och är 
lämpliga för allergiker.

SOCIAL
HÅLLBARHET

¨˚
˚

Baserad på 
naturliga råvaror.

Längre 
underhållsintervall.

MILJÖMÄSSIG
HÅLLBARHET

¨
˚

Mycket väder- och
UV-beständig färg.

Oslagbar hållbarhet.

EKONOMISK
HÅLLBARHET˚ ˚
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EKONOMI

KVALITET SOM LÖNAR SIG I LÄNGDEN
Underhåll och reparationer står för uppemot 80 % av en 
byggnads livscykelkostnader. Därför bör valet av bygg-
material inte baseras på kortsiktiga ekonomiska fördelar 
utan på värde och kvalitet mätt mot byggnadens hela 
livslängd. 

Den som bygger eller renoverar bör därför planera och 
beräkna för decennier även när det gäller fasader.

FÄRGER MED BESTÅENDE VÄRDE
Ju längre tid mellan renoveringarna, desto bättre för 
ekonomin. Detta gör valet av färg till en viktig faktor. 

På så sätt är KEIMs mineraliska färger en veritabel spar-
modell. En fasadfärg ska hålla i minst 20 år! Detta är inga 
problem för KEIM-färger som utan problem håller dubbelt 
så länge. Ibland till och med upp till 100 år!

 
BEVARANDE AV VÄRDEN

Den höga diffusionsöppenheten hos mineraliska färger 
säkerställer en jämn fuktbalans i byggnaden. Färgen håller 
inte kvar fukten som släpps igenom till utsidan vilket för-
hindrar farliga ansamlingar av fukt bakom beläggningar 
som är för täta. Därigenom motverkas långvariga skador 
på byggnaden. 

Eftersom mineraliska ytor är alkaliska och snabbtorkande 
förebyggs dessutom uppkomsten av alger och svampar. 

KEIM silikatfärger är antistatiska och icke-termoplastiska, 
vilket innebär att smutspartiklar har svårt att fästa i ytan. 

LIVSCYKELKOSTNADER FÖR EN BYGGNAD

KEIM silikatfärger har 
låga underhållskostnader

och bevarar sin funktionalitet 
och sitt vackra utseende 

under lång tid.

¨

Planering (2%)

Uppförande (3%)

Rivning (15%)

Underhåll och
reparationer (80%)

Källa: Statista



24 ÅR EFTER
att den målats med 
KEIM Purkristalat. 

21 ÅR EFTER
att den målats med 

KEIM Granital. 

Karl Gustavsgatan 1A, Göteborg Birger Jarlsgatan 5, Stockholm

˚
¨

DECENNIER EFTER ATT DE MÅLATS MED FÄRGER FRÅN KEIM 

EXEMPEL PÅ BYGGNADER SOM BEVARAT 
SITT VACKRA OCH FÄRGRIKA UTSEENDE

˚ ¨ ˚
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KARL GUSTAVSGATAN 1A, GÖTEBORG
Här målades fasaden 1997 med KEIM Purkristalat. 
Bilden är tagen 2021 där man ser fasaden som 
fortfarande har sitt vackra, färgrika utseende i behåll.

BIRGER JARLSGATAN 5, STOCKHOLM 
Denna ikoniska byggnad målades med KEIM Granital 
år 2000 och 21 år senare är den lika fin. 

ERIK DAHLBERGSGATAN 10, GÖTEBORG 
Fasaden på denna byggnad målades med KEIM 
Purkristalat 1998. Bilden är tagen 2021 och man ser 
hur fasaden bevarat sitt fina utseende. 
 
   

23 ÅR EFTER
att den målats med 
KEIM Purkristalat. 

Birger Jarlsgatan 5, Stockholm Erik Dahlsbergsgatan 10, Göteborg



 
MILJÖ

UTPRÄGLAT NATURLIG PROFIL
KEIMs mineralfärger har en profil som värnar miljön 
genom produktens totala livscykel: hela vägen från resurs-
besparande produktion under färgens långa hållbarhet till 
bortskaffning av byggnadsdelar med gammal färg. 

Detaljerade och relevanta miljöegenskaper för KEIMs 
fasadfärg och färg för inomhusbruk finns i våra miljö-
varudeklarationer (EPD) som du hittar på www.keim.com

 
   

Hållbart byggande och
renovering bidrar aktivt till

bättre hälsa, livskvalitet 
och en bättre framtid.



k e i m .  h å l l b a r a  f ä r g e r   7  

 
VÄLBEFINNANDE

NATURLIGT OCH HÄLSOSAMT 
INOMHUSKLIMAT
Vi tillbringar ungefär 90 procent av vår tid inomhus, vilket 
innebär att vi är omgivna av målarfärg nästan dygnet runt. 

Färger skapar stämning och atmosfär samtidigt som de 
förhöjer livskvaliteten. Men färgen kan också förändra 
den luft vi andas in och avge skadliga ämnen. 

KEIM-färgerna är fria från förorenande innehåll och är 
diffusionsöppna, vilket innebär att fukt obehindrat kan 
passera genom färgskiktet och släppas ut igen. 

KEIMs målarfärg har visat sig särskilt lämplig för känsliga 
individer som barn och allergiker, vilket konstaterats av 
flera oberoende testinstitut. 

FÄRGEFFEKT OCH ESTETIK
Förutom atmosfären i själva rummet bidrar utseendet på 
vår omgivning till hur vi mår. 

Färger lyfter fram en byggnads individuella prägel och 
inverkar på både kropp och själ. De kan vara lugnande 
eller stimulerande, motiverande eller inspirerande. 
Ytor som är målade med mineralfärger från KEIM har ett 
särskilt utseende som både syns och känns. Även med 
mycket intensiva färger blir den visuella effekten aldrig 
”skrikig” utan snarare fascinerande med behaglig matt 
finish och djup. 

Rum eller byggor målade med KEIMs mineralfärger får 
ett vackert djup och ingjuter en känsla av välbehag.
  

Vackra estetiska färger
som är naturliga, 

hälsosamma
och hållbara.

NATURE PLUS-
CERTIFIERADE PRODUKTER
Tack vare KEIM-produkternas 
naturliga råvaror och samman-
sättning – utan tillsatser av lösnings-
medel och mjukgörare – är skadliga 
emissioner och förorenande avfall 
inte några problem. 

Kvalitetsstämpeln Nature Plus, som 
utfärdas av oberoende erkända 
testinstitut, är ett bevis på kvaliteten 
hos våra inom- och utomhusfärger.
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KEIM. FARBEN FÜR IMMER.¨

KEIM SCANDINAVIA A/S 
Filial Sverige
Tel. 0771-74 23 40
www.keim.se/kundservice@keim.se


