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AZ IGAZSÁG  
KÉZENFEKVŐ

... és ásványi! A KEIM Granital® biztosítja a kiváló minőséget és tartós védelmet épületeinknek.  
Rendkívül jó ellenálló-képesség, gazdag színválaszték, környezetbarát tulajdonságok  

– a KEIM Granital® környezeti és gazdaságossági szempontból egyaránt kiváló befektetés.

Á
sv

án
yi

UV-á
lló

Pá
ra

át
er

es
zt

ő

Hosszú élettartamú





5k e i m  g r a n i t a l ® –  a z  e r e d e t i

KEIM GRANITAL® –
PRÉMIUM MINŐSÉG 
ÁSVÁNYI ALAPFELÜLETEKRE                                                                                  

TÖKÉLETES RECEPTÚRA
A KEIM Granital® egyszerre jelent gazdaságos, 
környezetkímélő és esztétikus megoldást, köszönhető-
en a minőségi nyersanyagoknak, például a kötőanya-
gul szolgáló folyékony kálium-szilikátnak, az ásványi 
töltőanyagoknak és az abszolút fényálló szervetlen 
pigmenteknek. Mindez együttesen felülmúlhatatlanul 
hosszú élettartamot és ragyogó színhatást eredmé-
nyez. A minimális mértékű vízfelvétel és a jó páraát-
eresztő képesség révén csekélyebb a szennyeződési 
hajlam, adott a természetes védelem algák és 
gombák megtelepedésével szemben, és nem melles-
leg duplájára nő a hasznos élettartam a hagyomá-
nyos, nem ásványi festékbevonatokéhoz képest. 

FIGYELÜNK AZ EMBERRE ÉS A KÖRNYEZETRE
A festékbevonat páratlanul hosszú élettartama 
jóvoltából ritkább időközönként szorul felújításra a 
homlokzat. Mindez alacsonyabb anyag- és energiafel-
használással, következésképpen jelentős költségmeg-
takarítással és kisebb környezetterheléssel jár.

CSÚCSMINŐSÉGŰ DISZPERZIÓS- 
SZILIKÁTFESTÉK
Utolérhetetlenül hosszú élettartam, ideális épületfizi-
kai jellemzők, abszolút fény- és UV-álló tulajdonság, 
gazdaságosság, környezettbarát, könnyű alkalmazha-
tóság – a prémium kategóriás KEIM Granital® 
festékben több mint 135 év tapasztalata és szakértel-
me köszön vissza, amelyet cégünk ásványi alapú 
építményvédelmi termékek kutatása-fejlesztése terén 
felhalmozott. A kiindulási alap az ún. „kovásodási” 
folyamat, amelynek lényege, hogy a szilikátfestékek 
nem képeznek filmréteget, hanem kémiai reakció útján 
elválaszthatatlanul összekötnek az alapfelülettel.  
Az ilyen festékbevonatok egyedülállóan hosszú 
élettartamára és évtizedek múltán is élénk ragyogó 
színére patinás építmények egész sora szolgál 
tanúbizonyságul. A KEIM Granital® homlokzatok 
méltósággal öregszenek!

Az ásványi hatásmechanizmu-
son alapuló megoldás első 
osztályú minőséget és
hosszú élettartamot garantál. 



TARTÓSAN MEGŐRZI A SZÍNÉT
A homlokzat hosszú időre meghatározza egy épület 
küllemét, ezért nem árt, ha a festék sokáig képes 
megőrizni eredeti szépségét és színerejét. A KEIM 
Granital® ebből a szempontból a legkényesebb 
igényeket is kielégíti: minőségi fényálló pigmentjei  
jól bírják a napfény és eső okozta igénybevételeket, 
hosszú távon garantálva ezzel az állandó, ragyogó 
színeket. A KEIM Granital® rendszer mellett dönteni 
busásan megtérülő befektetés, hiszen a homlokzat 
hosszú évek múltán is garantáltan ugyanabban  
a színárnyalatban fog tündökölni, mint közvetlenül  
a festés után. 

SZÍNEFFEKTUSOK SZÉLES VÁLASZTÉKA
A KEIM Granital® alapszínezékekben, valamint több 
mint 270 tökéletesen receptúrázott standard színár-
nyalatokban kapható, ami határtalan lehetőségeket 
nyit meg igényes színkoncepciók megvalósítása és 
homlokzatok kreatív kialakítása előtt, különböző 
kivitelezési technológiák alkalmazása mellett.

VILÁGSZERTE BIZONYÍTOTT
Finnországtól Dél-Afrikáig, Kaliforniától Kínáig –  
a Földkerekség számos épülete szolgál ékes bizonyí-
tékkal a KEIM Granital® egyedülálló minőségének, 
konkrétan, hogy bármilyen éghajlati övben alkalmaz-
va páratlan ásványi minőséget képes garantálni. 

HIVATALOSAN ÍRÁSBA ADJUK:
20 ÉV SZÍNTARTÓSÁGI GARANCIA
A KEIM Granital® kiváló minősége a szó legszorosabb 
értelmében fenntartható: a KEIM elsőként és egyedüli-
ként 20 éves színtartósági garanciát ad a homlokza-
tokra a pigmentek általi színárnyalatváltozásokra.

GAZDAG SZÍNVÁLASZTÉK 
A KREATÍV MEGOLDÁSOKHOZ                                     

A tartósság alapkövetelmény 
– és ez a színárnyalatokra  
is érvényes!
További részletek: 
www.keimfarben.de
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PRÉMIUM MINŐSÉG EGY MŰEMLÉKI 
ÉPÜLETEN BERLINBEN
A híres berlini Unter den Linden sugárúton található 
hercegnői palota igen változatos múltra tekint vissza: 
az egykor a porosz uralkodócsalád tagjainak 
rezidenciájául szolgáló épület később múzeumként 
működött, majd végül – egyebek mellett – az opera 
rajongók és társasági életet kedvelők kedvenc 
kávézója lett.
A leginkább operapalota néven ismert építmény 
legrégebbi szárnyai 1730-ban épültek. Száz évvel 
később Karl Friedrich Schinkel tervei alapján az egész 
palotaegyüttest átépítették. 
2014-ben egy magánbefektető vásárolta meg az 
addigra meglehetősen leromlott állapotba került városi 
kastélyt, aki a brit sztárépítészt, David Chipperfieldet 
bízta meg a helyreállítási és újrahasznosítási projekt 
levezénylésével. Ennek keretében a színes homlokzat 
kialakítására a jó nevű berlini Howahl Spies restaurá-
torcéget kérték fel.

ELŐÍRÁSSZERŰEN FELÚJÍTVA
KEIM GRANITAL  RENDSZERREL          ®

Ralph Spies, okleveles restaurátor, Howahl Spies Restaurátor cég. 

www.restaurierungberlin.com

INTERVIEW

Spies úr, miért éppen a KEIM ásványi alapú 
termékeit használják? 
Restaurátor cégünk előszeretettel dolgozik KEIM 
termékekkel, egyrészt mert a műemlékvédelem 
gyakran ezeket írja elő, másrészt mert kifogástalan 
minőségük, megbízhatóságuk és a támogató háttér-
szolgáltatások minket is maradéktalanul meggyőztek.

Milyen különleges kihívásokkal kellett szembe-
nézniük a berlini Operapalota felújítása során? 
A kiírásban 3 rétegű KEIM Granital® homlokzatfestés 
szerepelt: KEIM Granital®-Grob alapozó, egy fedőfes-
tésnek is beillő színes KEIM Granital® köztes réteg, és 
végül KEIM Granital® lazúr-festés. 
A homlokzat élénk vizuális összhatásának biztosítása 
érdekében kefével vittük fel a festéket, hogy érvénye-
süljön a színek diszkrét elevensége, dinamikája.  
A pontos árnyalatokat előzetesen próbafelületek 
felhordásával a KEIM színskála alapján határoztuk 
meg. Az egészben az volt a legnagyszerűbb, hogy  
a KEIM színkód jóvoltából folyamatosan és zökkenő-
mentesen szerezhettük be utánrendelés formájában 
az éppen igényelt mennyiséget, méghozzá teljes 
biztonsággal 100%-ig megegyező színárnyalatban.  
A dolog remekül működött, szokás szerint ezúttal is 
lenyűgözött minket a KEIM termékek minősége, 
könnyű kezelhetősége és kiadóssága.

A falfelületekhez és stukkókhoz egy krémszínű árnyalatra, míg  

az ablaktokok és pilaszterek esetében világosszürke tónusra esett  

a választás.

„Amikor értékes épületeken 
dolgozunk, kiemelten fontos 
szempont, hogy egy olyan 
megbízható partnert tudjunk 
magunk mellett, mint amilyen 
a KEIM.” Ralph Spies



KEIM CONTACT-PLUS –
A PROBLÉMAMEGOLDÓ                                                                                                                                     

PROBLÉMÁS ALAPFELÜLETEKRE
KEIM Contact-Plus a tökéletes problémamegoldó! 
Alkalmas régi hordképes, szerves (műanyag) vagy 
ásványi kötésű festékbevonatok átvonására egy új 
KEIM Granital® réteg alá, illetve amennyiben a régi 
bevonatot nem lehet környezeti okok miatt eltávolítani, 
továbbá az eltávolíthatatlanság vagy az eltávolítás 
magas költségei esetében.
 A KEIM Contact-Plus termékek szilikát bázisú töltött 
alapozó bevonatok tiszta akrilát-adalékokkal, üveg-
szállal és értékes, meghatározott szemcseméretű és 
formájú töltőanyagokkal a DIN 18363 2.4.1 előírásai 
szerint.

KEIM CONTACT-PLUS
Gondosan kiválasztott üvegszálaknak és töltőanya-
goknak köszönhetően a KEIM Contact-Plus kitűnő 
repedésáthidaló és kitöltő tulajdonságokkal bír. Ez 
különösen alkalmassá teszi a kisebb felületi strukturális 
hibák kiegyenlítésére és a zsugorodási ill. hajszálrepe-
dések lezárására (max. 0,5 mm szélességig).

KEIM Contact-Plus – meglevő
régi bevonatok probléma- 
mentes átvonásához.

KEIM CONTACT-PLUS-GROB
Az erősen töltött alapozó bevonat szintén alkalmas  
a meglevő műanyag vagy ásványi kötésű bevonatok 
átvonására és/vagy kisebb felületi strukturális hibák 
kiegyenlítésére, és a nem mozgó repedések lezárásá-
ra (max. 1,0 mm szélességig).

Időjárás miatt tönkrement diszperziós 
festék

Meglévő repedezett vakolat

KEIM Contact-Plus alapozó bevonat  
a meglévő műanyag kötésű bevonatok 
áthidalására

KEIM Contact-Plus-Grob alapozó 
bevonat a repedések kijavítására

KEIM Granital® közbenső vagy 
fedőréteg



KEIM Granital® közbenső vagy 
fedőréteg
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FŐBB JELLEMZŐK

- Utolérhetetlen hosszú élettartam

- 20 év KEIM színtartósági garancia

- Kiváló épületfizikai tulajdonságok

- UV-álló

- Tökéletesen összehangolt rendszerelemek

- Világszerte jól bevált rendszer

- Az első „natureplus” tanúsítvánnyal rendelkező homlokzatfesték

KEIM GRANITAL  
FESTÉKRENDSZER                                          

Rétegrend Standard rétegrend 
repedés mentes 
ásványi alapfelületeken

Enyhén struktúra 
kiegyenlítő rétegrend 
töltött diszperziós 
szilikátfesték alapo-
zóval a problémás 
ásványi alapfelületeken 
(pl. repedések és/vagy 
kisebb struktúra-egye-
netlenségek).

Közepes struktúra 
kiegyenlítő rétegrend 
erősen töltött alapozó 
bevonattal, a műanyag-
kötésű régi bevonatok 
átvonására és/vagy 
repedések kitöltéséhez 
(max. szemcsenagyság: 
0,5 mm).

Erősen struktúra 
kiegyenlítő rétegrend 
erősen töltött alapozó 
bevonattal, a műanyag-
kötésű régi bevonatok 
átvonására és/vagy 
repedések kitöltéséhez 
(max. szemcsenagyság: 
1,0 mm).

Alapozó bevonat KEIM Granital® KEIM Granital®-Grob 
enyhe kiegyenlítő hatás

KEIM Contact-Plus
közepes kiegyenlítő 
hatás

KEIM Contact-Plus-Grob
erős kiegyenlítő hatás

Fedőfestés
(hígítatlan)

KEIM Granital® KEIM Granital® KEIM Granital® KEIM Granital®

Hígító az alapozó 
bevonathoz

KEIM Fixativ, KEIM Spezial-Fixativ

FESTÉKRENDSZER RÉTEGRENDEK KÜLÖNBÖZŐ RENDSZERTERMÉKEKKEL

®

Rendszer KEIM GRANITAL®-RENDSZER

A termék megnevezése KEIM Granital®/KEIM Granital®-Grob KEIM Contact-Plus/KEIM Contact-Plus-Grob

W-érték w < 0,1 kg/m2h0,5, (III. osztály)

Sd-érték sd ≤ 0,01 m, (I. osztály) sd ≤ 0,02 m, (I. osztály)

Színkód* A1

Technológia Szilikát technológia

Besorolás A VOB/C DIN 18363 2.4.1. adatlap szerinti felhasználásra kész, víztaszító, 
diszperziós szilikátfesték

RENDSZERTERMÉKEK ÉS MŰSZAKI ADATOK

* FB-kód a BFS 26. sz. adatlap szerint
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