KEIM Optil

Beltéri szol-szilikát festék
A prémium osztály színvilága

KEIM Optil – festék, amilyen még soha nem volt
KEIM Optil – a szilikát válasz a különleges igényekre, melyet az első osztályú beltéri kialakításnál megkövetelnek.
Olyan esetekben, amikor a művészi hangulat különleges színeket igényel, a
KEIM Optil kreatív megoldást kínál, ami
egyesíti a pszichológia és a megfelelő
anyagminőség szempontjait.
KEIM Optil – az új, erőteljes és kifejező
színárnyalatok – ami mostanáig ismeretlen volt a széles palettájú színtartó ásványi színeknél, melyek a fény beesési szögétől vagy a megvilágítási technikától
függően egyedülálló optikával rendelkeznek – egyszerűen elbűvölő megjelenési formát biztosítanak.

KEIM Optil – a briliáns fényerő és a bársonyos megjelenés kombinációja, úgy
ahogyan csak a szilikátkötésű festékeknél lehetséges. Világító színhatásával és
tompán matt felületi megjelenésével a
KEIM Optil elbűvölő elegáns hangulatot
biztosít.
KEIM Optil – festék, amilyen még soha
nem volt. Egyedülálló a színvilágában
és a minőségben sem ismer kompromiszszumot. Tökéletes szimbiózisa az optikának, épületfizikának, ökológiának, egészségnek és tartósságnak.

KEIM Optil – a prémium osztály
KEIM Optil – a szol-szilikát technika
csúcsminősége. Az összes létező alapfelületre alkalmas és könnyen feldolgozható, ezért a KEIM Optil kielégíti a legjobb
kivitelezők igényeit is. A hosszú feldolgozhatósági idő és a kiváló felhordási tulajdonság lehetővé teszi az egységes festékbevonatot még rossz megvilágítási viszonyok között is. Az első osztályú fedőképesség és a kis anyagszükséglet további argumentum az Optil mellett.
KEIM Optil – igazi nívót kínál a nedves
kopásállóság tekintetében. Az Optil
megfelel a „nedves kopásállósági osztály 2” (dörzsálló) magas követelményeinek, és nem csak fehér, hanem majdnem mindegyik színárnyalatban is – sőt
a legtöbb monokróm színekben is.

KEIM Optil – azt jelenti, hogy ökológiailag közömbös és épületfizikailag csúcsminőség. Az Optil kiváló páraáteresztő,
konzerválószer- és lágyítószermentes,
így az Optil biztosítja az egészséges térklímát és az aktív környezetvédelmet.
KEIM Optil – a prémium beltéri festék
akkor, amikor meg kell felelni a modern
építészeti koncepciók kihívásainak és
emellett a legmagasabb ásványi minőség kell párosuljon egységes homogén
megjelenéssel.
Szállítható 12 elbűvölő monokróm árnyalatban, valamint arany, ezüst és az új
KEIM Avantgard színkártya minden árnyalatában – sikerült ötvözete az előző
évszázad húszas éveinek polikróm színvilágának és ezt kiegészítve a mi korszakunk kiválasztott „trendi” színeinek.

A legfontosabbak összegezve:
• Intenzív, briliáns, világító és színtartó
színárnyalatok
• Tompa, matt felületek
• Ideális a belső design kialakításához
• Egészség és ökológiai szempontok
tekintetében közömbös
• Kiváló páraáteresztő
• Nem éghető
• Penészálló
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