KEIM Innotop®

Az új „Allround” beltéri festék.
Akár ennyire egyszerű is lehet egy ásványi festék.

KEIM Innotop – szupe

A KEIM Inntoppal gyorsan és problémamentesen
alakíthatóak ki a sarkok és falszélek. A festék különösen
könnyen és folyamatosan kerül ki az ecsetből.
Egyszerűen szuper.

A KEIM Innotopnak kiváló a fedőképessége.
Továbbá könnyen és egyenletesen hengerelhető.
Így öröm a munka vele.

KEIM Innotop –
Szuper egyszerű és szuper biztos
Nyisd a vödröt – fess – és kész!
Szuper egyszerű és szuper biztos, így
mutatkozik be az Innotop, az új szolszilikát festék beltérre a KEIM cégtől.
A KEIM Innotop festékkel a munka igazán
kellemes! Akár vakolatra, gipszkartonra,
meglévő festékre, vagy fűrészporos tapétára, akár új vagy régi felületekre,
akár mennyezetre vagy oldalfalra, akár
lakótérben vagy munkahelyen – a KEIM
Innotop, a beltéri „Allround” festékek között az új szuper sztár.
Egyszerű
felhordás,
biztos eredmény

Győződjön meg Ön is az új beltéri festék, a KEIM Innotop minőségéről.
A kellemes fehér színárnyalat, az elképesztően egyszerű felhordás és mindenekelőtt, az elkészült festett felület matt
ásványi megjelenése, bizonyára Önt is
elkápráztatja.

Egyébként: mint a KEIM cég minden terméke, így természetesen a KEIM Innotop
is rendelkezik a szilikát beltéri festékek
minden tulajdonságával és előnyével.

er egyszerű, szuper biztos
Egyszerű
felhasználhatóság

Kiváló
fedőképesség

Kellemes fehér
színárnyalat

Biztos
eredmény

Bárhol
alkalmazható
Allround festék

Szol-szilikát
festék

Optimális
ár–érték arány

Nedves
kopásállósági
osztály: 3

Optimális
épületfizika

Ideális
beltéri klíma

Oldószerés lágyítószermentes

Egészségre
ártalmatlan

Környezetbarát

Ásványi matt
megjelenés

Örüljön a biztos eredménynek: egyenletes és csíkoktól
mentes. Ez tökéletes.
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A legfontosabbak
összefoglalva:
;59=4UcYW^<Qceb
• Szol–szilikát 
festék
a DIN EN 13 300 szerint;
kielégíti a DIN
363, 2.4.1 diszperziós 18
6Ucd}[Q^iQWRbY\Yv^cYW}^iUc
szilikátfestékek[YfYdU\Uj}cbURU\}c[\d}bU^
követelményeit is.

• Bárhol alkalmazható
Allround festék.
 ;59=4UcYW^2QcU
 1[fv^dvddUdcj¼c}W
• Alkalmas minden
szokványos beltéri
alapfelületre; mennyezetre
RUv\\dvcvX_j és oldalfalra;
lakótérben vagy munkahelyen és akár
nedves helységekben is.
 ;59=4UcYW^6YhQdYf
 1[fv^dvddUdcj¼c}W
• Nagyon egyszerű
és biztos az alkalmazása.
Nyisd a vödröt –RUv\\dvcvX_j[\^cU^
fess – és kész!
vddUdcj¼\Qjb_[X_j
• Kellemes fehér színárnyalat.
• A szilikát beltéri festékek számos előnyével
és tulajdonságával rendelkezik.
• Optimális ár–érték arány.
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