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keim. silikatfärg för rum

KEIM. I HEM- OCH KONTORSMILJÖ
¨
˚
HÄLSOSAM,
HÅLLBAR
OCH ESTETISK
Färg skapar atmosfär, de framhäver och ger livskvalitet.
Men färg kan också avge ämnen som påverkar den luft
vi andas in, och därmed vårt välbefinnande.
KEIMs silikatfärger är mineraliska, diffusionsöppna och
emissionsfria. Därför skapar de utmärkta förutsättningar för
ett hälsosamt inomhusklimat. Mineral är ett basmaterial i
naturen. De innehåller inga skadliga ämnen, är starka som
sten och ger silikatfärgen dess helmatta samt texturala
utseende.

Omslagsbild:
The Loft, Amsterdam/Fotograf Aico Lind
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KEIM.
¨
FÖR ETT BÄTTRE
INOMHUSKLIMAT
Vi tillbringar 90 procent av våra liv inomhus. Inomhusklimatet är därför mer än någonsin en nyckelfaktor för
vårt välbefinnande och vår livskvalitet. Väggfärg utövar
stor påverkan på luftkvaliteten i rummet. Samspelet mellan
temperatur, luftfuktighet och emissionsfrihet är avgörande
för ett hälsosamt och balanserat inomhusklimat.
Konventionella dispersionsfärger består till stor del av
plast. De innehåller ofta lösningsmedel, mjukgörare och
konserveringsmedel. Tillsammans kan dessa ämnen
belasta vårt inomhusklimat och fortsätta diffundera flera
månader efter att färgen torkat. Dispersionsfärg bildar
också en tät film på ytan, vilket inverkar på väggarnas
diffusionsförmåga med sämre luftkvalitet och mögelrisk
som följd.

Därför spelar det stor roll vilken inomhusfärg vi väljer.
Det finns färger som främjar ett hälsosamt inomhusklimat
och som även har andra fördelar, nämligen silikatfärger
från KEIM.
KEIM-färg innehåller inga skadliga ämnen och tillåter fukt
i vägg att avges från väggytan ut till rummets luft. De har
öppna porer och är helt diffusionsöppna. Den luftfuktighet som finns i rummet kan därför inte kondensera på
väggarna. Därmed är risken för mögel bakom exempelvis
skåp, vid fönsterbelysning eller i badrum nästan obefintlig.
Särskilt i vardagsrum, sovrum och barnrum känns det bra
att veta att inomhusklimatet är sunt.

INGEN FÄRGLUKT
KEIMS färger är baserade på bindemedlet vattenglas
och innhåller därför inga lösningmedel. Bindningen
uppstår genom en alkalisk reaktion med underlaget.
När färgen börjar torka tar den upp koldioxid, det är
det enda. När de målade ytorna är torra är föreningen
stabil. Inget släpps ut i luften vi andas in.
Även efter det att färgen har torkat släpper vanlig
dispersionsfärg ifrån sig lösningsmedel, mjukgörare
och konserveringsmedel – i flera månader!

KEIMs färger är inte bara helt fria från skadliga ämnen
utan har även öppna porer och är helt diffusionsöppna,
vilket är optimalt för ett sunt inomhusklimat.

BRA FÖR ALLERGIKER
Allergiker är särskilt känsliga för organisk påverkan.
KEIMs färger innehåller varken lösningsmedel, mjukgörare eller konserveringsmedel och lämpar sig därför
mycket väl för allergiker.
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KEIM. FÖR RESTAURERING
SEDAN 1878
KEIM grundades 1878 och silikatfärgen har rötter i 1800talets europeiska klassicism som höll fasaddekorationer
högt. Funktionalismens förhållningssätt till färgen som enda
utsmyckning har haft stor betydelse för företagets utveckling.
KEIM Silikatfärg är en helmatt färg med utpräglad textural
yta. Till sitt utseende påminner den mest om kalk- och limfärg,
men är starkare och lämpar sig bättre i rum som används
dagligen.
KEIM Silikatfärg används därför ofta vid restaurering av
byggnader, där det krävs en inomhusfärg som är historiskt
autentisk men som samtidigt tål dagliga påfrestningar.
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KEIM. FARGSORTIMENT
FÖR INOMHUSBRUK
YTOR
KEIM ECOSIL®-ME
Silikatfärg för väggar inomhus där det finns särskilda krav
– dokumenterat allergivänlig
– brandskyddsklassad
– miljöcertifierad
– historiskt autentisk
KEIM INNOSTAR®
Solsilikatbaserad inomhusfärg för rum där fokus är design och färgval
– mycket hög täckningsförmåga
– intensiva färgnyanser
– miljöcertifierad
– hög motståndskraft mot belastning
– mycket brett färgsortiment
KEIM MYCAL®-TOP
Silikatbaserad inomhusfärg som motverkar uppkomst av mögel
– mycket diffusionsöppen
– fuktreglerande egenskaper för garanterat torra väggar
– alkalisk depå som hämmar mikrobiell påväxt
– naturliga antimikrobiella mineraler och fotokatalytiskt aktiva pigment

KEIM INNOTOP®
Solsilikatbaserad inomhusfärg för väggar och tak
– lämplig för applikationer med i huvudsak funktionella krav
– kan appliceras på alla vanliga underlag
– lätt att arbeta med
– hög täckningsförmåga
KEIM STUCASOL®
Färdigblandad infärgad solsilikatbaserad puts
– kan appliceras på alla vanliga underlag
– mycket lätt att applicera
– kan struktureras för önskad dekorationstillämpning
– stort färgurval
– grunda eventuellt med KEIM Stucasol-Fondo
KEIM LIGNOSIL®-INCO
Silikatbaserad inomhusfärg för träväggar och tak
– passar för både laserande och täckande behandling
– diffusionsöppen
– samma hygroskopiska egenskaper som trä (uppsugning av vattenånga)
– helmatt
– använd KEIM Lignosil-Inco-DL som förtunnare vid lasering
– använd KEIM Lignosil-Scudo som mellanbehandling vid genomslag

9

UNDERLAG OCH HJÄLPMEDEL
KEIM INOMHUSGRUND
Silikatbaserad grundfärg för inomhusanvändning
– utjämning av skillnader i absorption och struktur
– grundfärg för KEIM Ecosil®-ME på ytor behandlade med organisk färg

KEIM INTACT
Silikatbaserad utjämningsgrundfärg för inomhusanvändning
– utjämning av ojämna ytor
– utjämningstillsats för KEIM Ecosil®-ME
– skapa putsstruktur på släta underlag

KEIM SPECIAL-FIXATIV
Förtunnings- och grundningsmedel av modifierat, flytande kaliumsilikat
– reglering av sugförmåga på starkt sugande mineraliska underlag
– förtunningsmedel till KEIM Ecosil®-ME

KEIM DOLOMITSPACKEL
Färdigblandat mineralbaserat spackel för inomhusbruk
– mineraliskt spackel med dolomitmarmor
– används för både fyllnads- och punktspackling

KEIM MARANO® SPACKEL PROGRAM
Färdigblandat spackel på mineralisk basis för inomhusbruk
– KEIM Marano®-Light för använding i airless-spruta
– KEIM Marano®-Pro för brida fyllnads- och punktspackling
– KEIM Marano®-Roll optimerat för använding med roller

KEIM MYCAL®-POR
Kalkputs för inomhusbruk
– torrbruk i kategorin CS I
– särskilda uppsugnings- och fuktreglerande egenskaper
– används också för montering av KEIM Mycal-Lava klimatplattor

KEIM MYCAL®-RUMSKLIMATPLATTA
Mineralisk, obrännbar rumsklimatplatta av naturprodukten perlit
– goda termiska egenskaper
– fiberfri och kapilläraktiv
– enkel installation
– kontakta KEIM för tillbehörsprogram
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KEIM. SAMARBETET MED ARKITEKT
OCH HANTVERKARE
KEIM sätter alltid behoven hos byggnadens ägare och
hyresgäster främst. KEIM samverkar också med både
arkitekter och hantverkare för att uppnå bästa möjliga
resultat.
Första steget på vägen är god rådgivning. Tankar om
rummets funktion och dagliga användning samt idéer om
hur färgen kan lyfta fram arkitektur, historia och design
diskuteras.
KEIMs färger är helmatta och texturerade och tack vare
de mineraliska pigmenten falnar inte färgen med tiden.
Bindemedlet är transparent vilket gör att pigmenten reflekterar ljuset direkt i stället för via en plasthinna.
Därefter tar det kvalificerade hantverket vid. Arbetsteknik,
verktyg och genomförande väljs för att nå avtalat resultat.
KEIM-färgerna har mycket god täckningsförmåga, är dryga
vilket oftast leder till enklare arbetsgångar.
Oavsett om du är fastighetsägare, hyresgäst – privatperson
eller företag – arkitekt eller hantverkare, är du alltid välkommen att kontakta oss direkt, helt utan förpliktelser.

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