
KEIM Romanit®

Mésztermékek építőelem rendszerben
kültéri és beltéri területekre



Mész –
egy építőanyag, mely történelmet ír

Azt pontosan nem lehet megállapítani,
hogy mikor jött rá az ember, hogy a
mészkövet kiégetve, és vízben oltva, ha-
barcsok készítéséhez és meszeléshez
használható. Nem utolsósorban, mert a
„mészkő” mint nyersanyag földrajzilag
majdnem mindenütt rendelkezésre áll, il-
letve ősidők óta a világon mindenütt
megtalálható a mész, mint természetes
építőanyag. Felhasználásának bizonyí-
téka, az emberi történelem minden ma-
gas kultúrájában megtalálható: ezer-
éves mészhabarcs leletek kelet Törökor-
szágból, az első „professzionális” bizo-
nyítékok mészégető kemencére Mezo-
potámiából, vagy a mai napig is számta-
lan felismerhető lelete a római biroda-
lomnak. Különösen a kereszténység ter-
jedésével nem csak építéshez, hanem
festéshez is használják a meszet.

Minden erőssége mellett, ami a meszet
kitünteti, nyilvánvalóan vannak „klasszi-
kus gyenge pontjai”. Így a mészfesték-
bevonatok éppenséggel a stabilitásuk-
ban és kötőerejükben behatároltak – ez
a mész természetéből adódik, és meg-
határozza tipikus karakterét. A hátrá-
nyainak a kiegyenlítésére állandóan ku-
tatták, hogy lehet adalékokkal javítani a

mészfesték tartósságát. Az összes ma
részben egzotikusnak feltételezett kísér-
let mellett a fehérjetartalmú anyagok,
mint pl. különösen a kazein, valamint nö-
vényi olajok bizonyultak a legjobbak-
nak. Ezeket a történelmileg igazolt ada-
lékokat a későbbiekben egyre inkább
modern alternatívákkal, mint pl. műa-
nyag diszperziókkal és feldolgozástech-
nikai variációkkal helyettesítették. Ezáltal
lehetett a meszet sok új építőanyagra is
felhasználni – azzal az eredménnyel,
hogy a mész, mint természetes termék a
modern alternatív lakásépítés számára
is, egyre inkább attraktívvá vált. A mész-
szel való foglalkozás és a történelmi re-
ceptúrák a „mésznemesítésre” mindig ér-
tékes know how-t jelentettek azok szá-
mára, akik a mész tulajdonságait isme-
rik, elismerik és nagyra tartják.

A modern „mésznemesítés” a közelmúlt
késztermékei ezzel szemben vakon
orientálódnak a modern festékek tipikus
kritériumai felé, kijavítják az állítólagos
hiányokat, ezzel tönkre teszik a karakte-
risztikusságát és elrabolják a mész lelkét.

Értékes és makacs
– a mésznek is

megvannak a határai

Képek:

Kép fent:
„Egy bacchantin
tánca”, freskó
a Villa dei Misteri-
ből (Pompei),
Kr. u. 60 körül
(részlet)

Kép lent:
Nagy értékű
gödrös mész
(mésziszap)
az alapja a KEIM
Romanit rendszer
termékeinek



A KEIM Romanit rendszerrel a KEIM-
FARBEN egymásra hangolt mész termé-
kek palettáját kínálja, áttekinthetően cso-
korban „építőelem rendszerben”.

Autentikust, eredetihez hűt és gyakorlat-
szerűt kínál egy sor különálló terméke-
ként, az építőelem rendszer, amely a res-
taurátor individuális követelményeit és a
műemlékvédelem specifikus igényeit kie-
légíti és ez által az objektumra vonatkoz-
tatott, az eredetihez hű festékréteg meg-
oldásaira nyújt lehetőségeket. A történel-
mi eredetiség megtartásának az igénye
a műemlék védelem területén, és az
igény az eredetinek megfelelő anyagok
használatára átláthatóságot és egyértel-
műséget követel. Ez a követelmény
olyan termékeket igényel, melyeknek a
teljesítő képessége és karakterisztikája
annyira tisztának, becsületesnek, és ha-
misítatlanak látszik, mint az eredetijük.

A mésznek mint kötőanyagnak megvan
az egészen különleges esztétikája. A ra-
gyogás és eleven felhősség tünteti ki a
mészfesték-bevonatokat, nem a foltmen-
tes uniformitás és egyformaság. Ez érvé-
nyes úgy az új, mint az időjárásnak kitett
öregített festett felületekre. Szemben az
újabb időkben gyorsított módon öregí-
tett mész festékrétegekkel a KEIM Roma-
nit karakterisztikája az eredetihez hű.

A történelmi eredetiséggel rendelkező
mésztermékek melletti tudatos döntés
mindig egy reverzibilis időleges festékré-
teget jelent, utánozhatatlan különleges
eleven megjelenéssel.

Autentikus,
eredetihez hű

és gyakorlatias

KEIM Romanit®

– mészszerű
és történelmileg
hiteles

KEIM Romanit
– mésztermékek építőelem rendszerben

KEIM Romanit építőelem rendszer
történelmi kialakításhoz
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PRIMAL KF*
műanyag

diszperzió

KEIM
Romanit
iszapoló
adalék

KEIM Romanit-
Sumpfkalk

*A Primal egy áru jelzése a Rohm and Haas Company, Philadelphia USA

KEIM Romanit a DIN 55945 szerinti
felhasználásra kész mész festék, melynek alapja
egy legalább 3 évig pihentetett gödrös mész
diszperziós kötőanyaggal adalékolva.

KEIM
Romanit
iszapoló
adalék

KEIM
Romanit
Vollton-
farben

KEIM Romanit-
Farbe

Speciálisan a műemlékvédelem számára A modern lakásépítés számára



KEIM Romanit® – Volltonfarben

(A DIN 55945 szerinti felhasználásra kész mészfesték,
melynek alapja egy legalább 3 évig pihentetett
gödrös mész diszperziós kötőanyaggal adalékolva.)
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