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A VILÁG  
LEGJOBB FESTÉKEI



KEIM: a kézműves festékek gyártója, olyan szakemberekkel, akik abszolút meggyőződésből cselekszenek. 
A KEIM vezető pozíciót foglal el bel- és kültéri ásványi épületvédelmi rendszermegoldások fejlesztése 

és gyártása terén. Küldetésünknek érezzük, hogy a legtermészetesebb, legragyogóbb, egészségre 
legártalmatlanabb és legtartósabb – egyszóval a legjobb – festékekkel lássuk el a világot.

A VILÁG  
LEGJOBB FESTÉKEI
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TRADICIONÁLIS
FESTÉKEK



7k e i m .  a  k é z m ű v e s  f e s t é k g y á r t ó

A KIRÁLY ÓHAJA
Adolf Wilhelm Keim (1851–1913) müncheni ve-
gyészhallgató, aki korábban már kitanulta a fazekas 
szakmát, nem kisebb személyiség, mint I. Lajos bajor 
király ösztönzésére kezdett intenzív kutatómunkába. 
Merthogy a király saját hazájában is olyan ragyogó 
mészfreskókat szeretett volna látni, mint amilyenekkel 
észak-itáliai útja során találkozott. A probléma csak az 
volt, hogy Bajorföldön sokkal hűvösebb és csapadéko-
sabb időjárási viszonyok uralkodtak.

KI TALÁLTA FEL?
A. W. Keim a nagy költő és szenvedélyes termé-
szettudós Johann Wolfgang von Goethe kutatása-
ira támaszkodva kezdett el foglalkozni az ásványi 
pigmentek és kötőanyagok kémiájával, illetve egy 
olyan festék megalkotásával, amely kinézetre mésznek 
tűnik, valójában azonban törhetetlen, akár a legszilár-
dabb kőzet. Addig-addig kísérletezgetett, míg végül 
folyékony kálivízüvegből sikerült kifejlesztenie egy 
új kötőanyagot, feltalálva ezzel a festék és falazat 
közötti oldhatatlan kémiai kötés, az ún. „kovásodás” 
mechanizmusát. 1878-ban császári szabadalmat ka-
pott ásványi festékeire, amelyek strapabírás, színinten-
zitás és fényvisszaverési tulajdonságok szempontjából 
teljesen új dimenziókat nyitottak. Azzal, hogy rátalált 
a folyékony kálivízüveg és a szervetlen pigmentek 
megfelelő kombinációjára, A. W. Keim megteremtette 
egy hosszú és nem mindennapi cég sikertörténetének 
alapjait.

TRADÍCIÓ ÉS INNOVÁCIÓ
A hagyományok tisztelete és az újító szellem közötti 
egyensúlyt szem előtt tartva a KEIMFARBEN cég mind 
a mai napig kizárólag ásványi alapú termékeket és 
rendszereket fejleszt. A KEIM ásványi festékek végig 
kísérik az építészet 20. és 21. századi történetét: a his-
torizmustól kezdve a szecesszió és a Bauhaus eszmé-
jén át egészen a jelenkor látványos dekonstruktivista 
alkotásaiig. Termékeink ismert építészek, szakiparosok 
és művészek egész sorát nyűgözik le immár generá-
ciók óta. Előszeretettel alkalmazzák őket mindenütt, 
ahol az építészeti megoldásoknak és a festékeknek 
egyaránt szigorú esztétikai, egészségügyi és épületfizi-
kai követelményeknek kell megfelelniük.

A világ legjobb festéke a világ legnagyszerűbb építményein:

A Jorn Utzon által tervezett sidney-i Operaház ikonikus épülete

A. W. Keim

J. W
. v. G

oethe

I. Lajos király

KEIM. AZ EREDETI.
PÉLDÁTLAN HOSSZÚ ÉLETTARTAM ÉS 
RAGYOGÓ SZÍNEK GENERÁCIÓKON ÁT.



A KEIM 140 ÉVE AZ ÁSVÁNYI TÖBBLET ÉRTÉK 
TOVÁBBFEJLESZTÉSÉN MUNKÁLKODIK:

1878 1962 2002 2013

Az első generáció: 
KEIM Purkristalat®

A.W. Keim 1878-ban fejlesztette 
ki az első, gyakorlatban is 
alkalmazható szilikátfestéket.  
Ez ásványi pigmenteket és 
töltőanyagokat tartalmazó 
porkomponensből, illetve 
kötőanyagként szolgáló 
kálivízüveg folyadék- 
komponensből áll.

A második generáció: 
KEIM Granital®

1962-ben kifejlesztett KEIM 
Granital® folytatta a szilikát- 
festékek második generációját.  
Az egykomponensű, 
felhasználáskész „diszperziós 
szilikátfesték” egyszerűbb 
kezelhetőséget és biztonságo-
sabb kivitelezést biztosít.

A harmadik generáció:
KEIM Soldalit®

A 2002-ben kifejlesztett 
„szol-szilikát” technológia 
forradalmi újításnak számított  
a homlokzatfestékek piacán.  
Egy teljesen újszerű kötéselven 
alapuló kötőanyag kombináció 
lehetővé tette, szinte bármilyen 
alapfelületen a festék  
alkalmazását.

A negyedik generáció: 
KEIM Lignosil®

Hosszú kutató-fejlesztő munka 
eredményeképpen és a sikeres 
gyakorlati tesztek elvégzését 
követően, 2013-ban került piacra 
a KEIM Lignosil®, az első ásványi 
kötésű bevonatrendszer, amely 
képes megvédeni a fa felületeket 
az időjárási viszontagságoktól.

FENNTARTHATÓSÁG ÉS FELELŐSSÉG
Adolf Wilhelm Keim már jóval azelőtt elkötelezett híve 
volt a fenntarthatóság gondolatának, mint ez a 
fogalom a mai értelmében széles körben elterjedt 
volna. Cégünk filozófiájának máig is ez a központi 
eleme, amely messze nem merül ki a természetes 
nyersanyagok innovatív felhasználásában. A regioná-
lis szintű munkahelyteremtést éppúgy magában 
foglalja, mint dolgozóink megbecsülését és a korláto-
zott erőforrásokkal való felelős gazdálkodást.

Vállalatunk vezető szerepet tölt be az ásványi 
épületvédelmi termékek piacán. Szakértelem, gazdag 
gyakorlati tapasztalat és szenvedély határozza meg 
tevékenységünket. Termékeink és szervizszolgáltatása-
ink széles skálája régóta messze túlmutat a fő 
termékkörnek számító festékbevonatokon: kínálatunk-
ban megtalálhatóak ásványi vakolatok és simítóanya-
gok, fabevonat-rendszerek, betonfelújító és betonkoz-
metikai termékek, bel- és kültéri hőszigetelő 
rendszerek, valamint terméskőfelújító-rendszerek.  

„Élni, dolgozni, küzdeni, 
harcolni, embertársainkat szol-
gálni, a jövő nemzedékéért fá-
radozni, amivel jobbá tesszük 
ezt a világot.“ A.W. Keim 

A cégalapító fenti hitvallásához immár 140 éve 
következetesen hűek maradtunk. A vállalat Augsburg 
melletti diedorf-i székhelyéről, illetve luckau-i gyáregy-
ségéből indulva termékeink a Földkerekség minden 
pontjába eljutnak. És természetesen óriási sikerrel!





ÉRTÉKŐRZŐ
FESTÉKEK



KÖVETKEZETESEN ÁSVÁNYI
Új ház építésekor vagy a meglevő felújításakor 
általában évtizedekre előre gondolkodunk és számo-
lunk. Ez nem csak a homlokzatokra érvényes, ahol 
az esztétikai szempontokon túl épületvédelem és 
értékmegőrzés tekintetében is fontos tényező, hanem 
belterekben is. Az ásványi festékek ezen a téren 
generációk óta jól bevált, általános megoldásnak 
számítanak és az évek során mit sem veszítettek 
jelentőségükből. Példátlan hosszú élettartamukat a 
kovásodás elvén alapuló erős kötésnek köszönhetik, 
amelynek lényege, hogy a festék és a vakolat 
oldhatatlanul összekapcsolódik, maximális védelmet 
nyújtva az időjárási viszontagságokkal szemben, 
ezzel tartósan megvédve az épületek állagát. Az 
ásványi festékek garantáltan nem pattogzanak le 
a falról, és jóllehet egyszer ezek felett is elszállnak 
az évek, az öregedésük folyamata csak még 
patinásabb megjelenést kölcsönöz az épületnek, 
markánsan kiemelve annak előnyös tulajdonságait.
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MEGGYŐZŐ ELŐNYÖK:
–  Hosszú élettartamú: maximális védelem az időjárás-

sal szemben 
– Esztétikus: tökéletes látvány 
– Páraáteresztő: kiegyenlített páragazdálkodás 
– Színtartó: 20 éves garanciával
– Tiszta: csekély elszennyeződési hajlam 
– Tisztán ásványi: természetes alapanyagok 
– Biztonságos: nem éghető 
– Gazdaságos: ritkábban szorul felújításra 
–  Környezetbarát: egészséges lakókörnyezet & fenn-

tarthatóság

VALÓDI KÉZMŰVES FESTÉKGYÁRTÁS
A KEIM festékek szépsége belülről fakad és kifelé 
sugárzik. A festékszakma elhivatott képviselőiként 
kiemelt célunk, hogy ápoljuk és a nemes hagyomá-
nyok tiszteletben tartásával tovább fejlesszük a KEIM 
ásványi festékek lenyűgözően gazdag kínálatát. 
Ennek szellemében máig kézileg készítjük el ásványi 
festékeinket és lazúr bevonatainkat, egyrészt a KEIM 
standard színárnyalatokban, másrészt a vevőink által 
igényelt egyedi színváltozatokban.
Megrendelőink a projektjeik során végig számíthat-
nak ránk. Szaktanácsadóink készséggel állnak 
rendelkezésre egyéni igényekre szabott helyszíni 
szolgáltatásokkal, például az alapfelület előzetes 
vizsgálatával vagy a színválasztást érintő tanácsadás-
sal. Hozzánk bátran fordulhat, örömmel segítünk!

Zseniális kovásodási elv. A KEIM ásványi festékek nem képeznek 

filmréteget, hanem oldhatatlan kötést hoznak létre az alapfelülettel. 

A KOVÁSODÁS ELVE                                                                                                       



A KEIM SZILIKÁTTECHNIKA
ELŐNYÖK ÉS TULAJDONSÁGOK

HOSSZÚ ÉLLETTARTAM 
Egy jó homlokzatfestéknek legalább 20 évig kell 
tartósnak lenni – mind esztétikai, mind rendeltetésszerű 
használat tekintetében. A KEIM festékek gond nélkül 
teljesítik ezt a követelményt, hasznos élettartamuk 
általában ennek kétszeresét is eléri. Sőt, a száz éves kort 
megért KEIM homlokzatfestékek sem számítanak 
ritkaságnak. Az optimális kombinációja a folyékony 
kötőanyagú kálium-szilikátnak, a természetes ásványi 
töltőanyagoknak és a szervetlen színezékeknek 
köszönhetően biztosítják a rendkívül jó 
ellenállóképességet és utolérhetetlen időtállóságot. 

Schwyz-i Városháza, eredeti falfestés 1891-ből
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PÁRAÁTERESZTŐ 
Épületfizikai szempontból a jó páraáteresztő képesség-
nek döntő jelentősége van a kiegyenlített nedvesség-
háztartásban. A KEIM szilikátfestékek maradéktalanul 
megfelelnek ennek a kritériumnak azzal, hogy 
lehetővé teszik a falazat belsejében levő nedvesség 
gyors és akadálytalan távozását, megakadályozzák 
annak felgyülemlését a vastagabb bevonatrétegek 
mögött, és ezzel hosszú távra megóvják a falat a 
nedvesedés okozta károktól. Mindez a csekély 
vízfelvétellel kiegészülve optimális védelmet jelent 
nedvességgel és faggyal szemben. Az ásványi 
felületek további előnye, hogy nem krétásodnak, illetve 
magas alkalitásuknak és gyors kiszáradásuknak 
köszönhetően algák és gombák megtelepedésének 
sem kedveznek. Egy szó mint száz: épületfizikai 
szempontból a KEIM ásványi festékek ideálisak!

KEIM SILIKATFARBEN – 
BAUPHYSIKALISCH IDEAL                                                                

FÜR TROCKENE FASSADEN 
Die Idee, eine Fassade mit einer Kunststoffbeschichtung 
gegen Feuchtigkeit zu versiegeln, erscheint zunächst 
einleuchtend. Doch praktisch funktioniert das nicht wie 
gedacht. Spätestens wenn die Farbe etwas gealtert ist, 
drängt insbesondere bei Windlasten Wasser in die Fas-
sade ein. Durch die Kunststoffschicht kommt sie dann 
nur noch sehr langsam wieder heraus. Irgendwann blät-
tert die Farbe ab oder es bilden sich Wassertaschen.

Aus bauphysikalischer Sicht ist eine hohe Wasser-
dampfdiffusionsfähigkeit besonders wichtig. KEIM 
Mineralfarben sind extrem dampfdurchlässig, weil sie 
auf einem silikatischen Bindemittel aufgebaut sind. So 
kann im Baukörper enthaltene Feuchtigkeit ungehindert 
und schnell nach außen abgegeben werden. Feuch-
teansammlungen zwischen Anstrich und Untergrund 
und damit einhergehende Schäden werden vermieden. 
Die Fassade bleibt besonders gut gegen Frost und 
Wasserschäden geschützt.

KEIM Farben trocknen auch schneller ab. So entsteht 
kaum Taufeuchte auf der Fassade – eine der Haupt- 
ursachen für Algen- und Pilzbefall. 

festék falazat

Feuchtigkeit im Mauer-
werk kann ungehindert 
nach außen diffundieren. 
Das Mauerwerk bleibt 
trocken, die Farbe hält.

KEIM SOLDALIT                                                                                           ®

Feuchtigkeit im Mauer- 
werk kann durch die  
dichte Dispersionsfarbe 
nicht ausdiffundieren.
Es entsteht Staunässe,  
die zu Schäden führt.

HERKÖMMLICHE 
DISPERSIONSFARBEN                                

HERKÖMMLICHE DISPERSIONSFARBEN 

BEHINDERN DAS AUSTROCKNEN.

KEIM SOLDALIT® LÄSST FEUCHTIGKEIT 

UNGEHINDERT AUSDIFFUNDIEREN.

Farbe Mauer

A falazat belsejében lévő nedvesség 

akadálytalanul tud kipárologni.  

A fal száraz, a festék tartós marad.

ESZTÉTIKUS 
A KEIM színkártyán szereplő árnyalatokon nem fog  
az idő, tetszés szerint kombinálhatók egymással és 
harmonikusan illeszkednek a környezetükbe historizáló 
hatás nélkül. 
A szervetlen pigmentek beimpregnálódnak és 
megfestik az alapfelületet: ennek köszönhetően  
a festék színárnyalata ragyogó, tökéletesen UV-álló 
lesz, illetve sokrétű, eleven, ingergazdag 
színeffektusokat hoz létre.



SZÍNTARTÓ                                         
AZ UV-sugárzás és más külső igénybevétel 
hatására a színek óhatatlanul változnak: a fa 
például elsötétedik vagy elszürkül, a homlok-
zatok idővel kifakulnak. Ez utóbbi megelőz-
hető: a KEIM szilikátfestékek ugyanis kizáró-
lag fényálló, szervetlen pigmentekből és 
ásványi kötőanyagból (vízüveg vagy szol-szi-
likát) állnak. A vízüveg egyrészt természetes 
eredetű, másrészt rendkívül időjárásálló 
kötőanyag. A diszperziókkal ellentétben nem 
képez filmréteget a szervetlen pigmenteken, 
hanem hagyja közvetlenül a fényt a pigmen-
tekkel találkozni. A színek így hosszú időn át 
bámulatos intenzitással ragyognak elő a 
bársonyosan matt felületből. A KEIM hom-
lokzatok évtizedeken keresztül megőrzik 
eredeti szépségüket. Garantáltan.
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TISZTA
A KEIM szilikátfestékek hosszú időn át megőrzik 
tisztaságukat. Időtállóságukhoz hasonlóan ez a 
tulajdonságuk is a szervetlen pigmentek és ásványi 
kötőanyagok megfelelő kombinációjából adódik.  
A szilikát bevonatok a hagyományos szerves kötésű 
(pl. diszperziós vagy szilikongyanta) festékekkel 
ellentétben antisztatikus tulajdonságúak és hő hatására 
nem lágyulnak. A szennyeződések így nehezen 
tudnak bele tapadni a felületbe – a homlokzat így 
hosszú távon megőrzi szépségét és tisztaságát.

TISZTÁN ÁSVÁNYI 
Egy festék megítélésében döntő szerepe van a „belső 
értékeknek”, magyarán a kötőanyagból, pigmentek-
ből, töltőanyagokból és adalékokból álló összetétel-
nek. A KEIM festékek teljesen ásványi alapúak.  
A kötőanyagként használt vízüveg egy olyan termé-
szetes szilikát, amely rendkívül erős kémiai kötést 
képes létrehozni az alapfelülettel, legyen az kő, 
vakolat vagy beton. Sokkal stabilabb és tartósabb 
kapcsolat ez, mint a hagyományos diszperziós 
festékek csupán csak felületi tapadása. A tisztán 
ásványi eredetű pigmentek kiváló színtartó tulajdonsá-
gúak, nem fakulnak. Töltőanyagként általában kőliszt 
szolgál, ami megfelelő rétegvastagságot biztosít  
a festéknek, hogy az megbízhatóan védhesse  
a homlokzatot az időjárással szemben.
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BIZTONSÁGOS
A KEIM szilikátfestékek még a hegesztőgépek  
lángjától sem gyulladnak meg. Ez tűzesetnél teljes 
biztonságot jelent és nem keletkeznek mérgező gázok 
– amint azt a Németországban és Nagy-Britanniá- 
ban elvégzett tűzállósági vizsgálatok igazolják.  
Nem véletlen, hogy nyilvános helyeken, mint például 
metróállomások és –alagutak, iskolák vagy mozik 
esetén kizárólag szilikátfestékeket használnak – a biz-
tonság és az egészség semmivel sem pótolható érték.

KEIM szilikátfesték
élettartam rétegenként: 

20 év

diszperziós festék
élettartam rétegenként:

12 év

KEIM szilikátfestékkel elérhető 
költségmegtakarítás: 50%

150%

100%

FESTETT HOMLOKZATOK FENNTARTÁSI KÖLTSÉGEI
A VAKOLAT 60 ÉVES HASZNOS ÉLETTARTAMÁRA VETÍTVE
 

GAZDASÁGOS
Az olcsó megoldások hamar igencsak költségesnek 
bizonyulhatnak… Különösen építési beruházásokra
igaz, hogy hosszú távon nagyobb megtakarítást 
hoz minőséget választani. Például a KEIM ásványi 
festékek, amelyek csekély fenntartási költségek mel-
lett tartósan megőrzik állagukat és szépségüket.





KÖRNYEZET- 
BARÁT ÉS  
EGÉSZSÉGES  
BELTÉRI KLÍMA
Aki építkezéskor vagy helyreállításkor szem 
előtt tartja a fenntarthatóság követelményét, 
nagyban hozzájárul az egészséges lakó-
környezet, a jó életminőség és az élhetőbb 
jövő feltételeinek megteremtéséhez.  
A KEIM ásványi festékeknek rendkívül kicsi 
az ökológiai terhelése. A nyersanyagok ki-
termelésétől kezdve, a gyártási és kivitelezé-
si folyamaton át, a festék teljes élettartamán 
keresztül egészen annak hulladékként törté-
nő szakszerű kezeléséig, kiemelt figyelmet 
fordítunk a környezeti értékek megóvására. 
Festékeink semmilyen oldó-, lágyító- vagy 
konzerválószert nem tartalmaznak. Papírunk 
van róla, kezeskedünk érte!



EMBERT ÉS 
ÉPÍTÉSZETET 
SZOLGÁLÓ 
FESTÉKEK



PARTNEREK VAGYUNK
Üzleti filozófiánk nem merül ki abban, hogy csúcsminő-
ségű és a gyakorlatban is jól bevált termékeket 
gyártunk. Ugyanúgy szívügyünk az is, hogy kiváló 
háttérszolgáltatásokat nyújtsunk partnereinknek, 
amelyek valódi biztonságot és valódi előnyöket 
jelentenek számukra építési projektjeik során.

Festőiparosok: A KEIM már a munkálatok megterve-
zésekor szakszerű, átfogó segítséget nyújt nekik. Ha 
pedig menet közben a helyszínen műszaki problémák 
merülnek fel, vagy egy-egy művelet magyarázatra 
szorul, alkalmazástechnikusaink gyorsan és probléma-
mentesen állnak rendelkezésre.

Műemlékvédelem: KEIM a műemlékvédelem 
területén is szakavatott, megbízható partner. Ékesen 
bizonyítja ezt a kulturális javak érték- és állagmegóvá-
sa terén felhalmozott majd 140 éves tapasztalatunk.

Építészek, tervezők: Szaktanácsadóink nem sajnálják 
az időt, hogy az egyedi projektek során velük együtt 
keressék a műszaki és esztétikai szempontból is 
optimális megoldásokat – teszik mindezt profi 
szakértelmükre és átfogó termékkínálatunkra támasz-
kodva. Referenciáink magukért beszélnek: Zaha 
Hadid építész, Rem Koolhaas, Foster és Partner, hogy 
csak néhányat említsünk.

Lakásgazdálkodás: A KEIM komplex és megbízható 
háttértámogatást nyújt – időtálló, hosszú élettartamú 
termékek és szakértő tanácsadás formájában, ami 
valódi hozzáadott értéket képvisel és érdemben 
hozzájárul a projektek sikeréhez.
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Magánszemélyek: A megfelelő anyagokat és 
kivitelezési módot közösen kiválasztva optimális 
eredményt garantálunk az építkezőknek, házfelújítók-
nak. A KEIM megfelelő szaktudással rendelkező 
kivitelező cégeket ajánl a homlokzat, illetve az 
egészséges beltéri lakótér kialakításához szükséges 
munkálatok elvégzéséhez.

„Minőség, felelősség és  
háttér-szerviz: számunkra 
mindez nem holmi üres  
frázis, hanem maga az üzleti 
filozófiánk, amellyel maradék-
talanul azonosulni tudunk.“





KEIM SZERVIZ ÉS HÁTTÉRTÁMOGATÁS – 
KÖZÖSEN A SIKERÉRT
Ahhoz, hogy egy beruházás sikeresen végződjön, 
gyakran igen komoly előkészítő munkára van szükség. 
Mi pontosan ebben segítünk, és nem csupán ásványi 
termékeinkkel, hanem átfogó szerviz kínálatunkkal is. 

AZ ALAPFELÜLET ELŐZETES VIZSGÁLATA 
–  Vakolatelemzés
– Szilárdság meghatározása
–   Rejtett hibák, pl. a szerkezetet károsító sók  

meghatározása

SZÍNVÁLASZTÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ  
TANÁCSADÁS
–  Színelemzés
– Színárnyalat kiválasztása
–  Színminta
–  Színkialakítás

KÜL- ÉS BELTÉRI HŐSZIGETELŐ-RENDSZEREK 
ALKALMAZÁSÁBAN JÁRTAS PROFI CSAPAT
– Egyedi költségvetési kiírások
–  Épületfizikai számítások
–  Építkezések végig kísérése
–  Kivitelezőknek tartott képzések

BETON MŰTÁRGYAK ÁLLAPOTÁNAK FELMÉRÉSE
–  Betonszilárdság vizsgálata 
–  Betontakarás mértékének megállapítása
–  Karbonátosodás mélységének mérése
–  Teljes körű helyreállítási javaslatok megfogalmazása 

LABORELEMZÉSEK, SZAKVÉLEMÉNYEK 
ÉS FELÚJÍTÁSI TECHNOLÓGIÁK
–   A mindenkori alapfelületnek megfelelő helyreállítási 

koncepció 
–   Költségvetési kiírásoknak megfelelő ajánlatok 

elkészítése
–  A festési munkálatok helyszíni követése
–   Együttműködés független külsős intézményekkel, 

szakértőkkel és szakemberekkel

MARKETINGTÁMOGATÁS 
–  Részletes tájékoztató anyagok a termékekről 
–  Egyéni alkalmazástechnikai dokumentumok 
–  Online és offline marketingeszközök

TOVÁBBKÉPZÉSEK A KEIM AKADÉMIÁN
–   Szakszemináriumok, workshopok, információs napok
–  Kompetens szakelőadók
–   A legmodernebb technikával felszerelt előadótermek 
–  Gyakorlatközpontú tréningek 

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

További információk és a KEIM kapcsolattartók 
elérhetőségei megtalálhatóak a www.keim.com 
weboldalon.
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RENDSZERT
ALKOTÓ
FESTÉKEK



HOMLOKZATFESTÉKEK

A KEIM homlokzatfestékek a legkemé-
nyebb követelményeket is kielégítik. 

–  Utolérhetetlenül hosszú élettartam
–  Kiváló páraáteresztő-képesség
–  Ideális páragazdálkodás
–   A homlokzatok hosszú ideig tiszták 

maradnak
–  Színtartó, fénytartó, UV-álló
–  Ásványi, matt felület
–  Többféle kialakítási lehetőség
–  Gazdaságos
–  Ökológiailag közömbös

TISZTA SZILIKÁT FESTÉKEK
Egy- és kétkomponensű, tiszta szilikát 
festékek több évtizedes használatra 

DISZPERZIÓS-SZILIKÁT FESTÉKEK
Minden típusú ásványi alapfelületre

SZOL-SZILIKÁT FESTÉKEK
Szerves, ásványi és vegyes  
alapfelületekre

SPECIÁLIS BEVONATOK
Azbeszt- és cementlapokhoz

BELTÉRI FESTÉKEK

A KEIM beltéri festékek kitűnő épület-
biológiai tulajdonságokkal bírnak. 

–  Kiváló páraáteresztő-képesség
–   Nincs károsanyag kibocsátás, nem 

tartalmaz oldó- és lágyítószereket
–  Nem tartalmaz konzerválószereket
–  Allergiásoknak alkalmas
–   Nem tartalmaz „fogging” jelenséget 

előidéző anyagokat
–  Nem éghető
–  Penészálló
 – Független vizsgálati tanúsítvány

SZILIKÁTFESTÉKEK NEDVES
DÖRZSÁLLÓSÁGI OSZTÁLY 1
Prémium kategóriás termékek

SZILIKÁTFESTÉKEK NEDVES
DÖRZSÁLLÓSÁGI OSZTÁLY 2
Különösen érzékeny területekre

SZILIKÁTFESTÉKEK NEDVES  
DÖRZSÁLLÓSÁGI OSZTÁLY 3
Széles körű alkalmazhatóság

LES COULEURS LE CORBUSIER
Csúcsminőségű receptúrák
Le Corbusier színpalettája szerint

PENÉSZ ELLENI VÉDELEM
A penészesedés megelőzésére

BETONVÉDELMI RENDSZEREK

A KEIM rendszerek megfelelő védel-
met  nyújtanak és megőrzik a beton 
karakterét, szépségét.

–  Összehangolt felületvédelmi rendsze-
rek (víz és CO2 elleni védelem)

–  Bevizsgált javítóanyagok
–  Gazdaságos és hosszú élettartamú
–  Egyedülálló kialakítási lehetőségek
–  Környezetbarát
–  Ásványi, matt felületi megjelenés
–   Minden szükséges engedéllyel 

rendelkezik

BETONBEVONATOK
Betonhatást keltő ásványi megoldások 
javításhoz, felületvédelemhez és              
látszóbeton esztétikus kialakítááshoz

HABARCSOK & JAVÍTÓANYAGOK
Betonjavítási célokra alkalmas habar-
csok és javítóanyagok

IMPREGNÁLÁS
Ásványi építőanyagok hidrofóbizálá-
sához, elsősorban beton felületekre
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A 25–27. oldalakon megadott termékek egy része nemzetközi viszonylatban nem kapható. 
Kérdések esetén külföldi telephelyeink készséggel állnak rendelkezésre.



FABEVONAT RENDSZEREK

A szilikát festékek kötésmechanizmusá-
nak sikeres átültetése fa alapfelületre. 
A rendszer és annak alkotóelemei 
megkapták az európai szabadalmat.

–  Kiváló nedvesség elleni védelem
– UV-álló és abszolút fényálló
– Fokozottan időjárásálló
–  Utolérhetetlen hosszú élettartamú
–  Bársonyos matt felület 
–  Egyszerűen felújítható
–  DIN EN 927 szerinti tanúsítvány
–   A Braunschweig-i WKI külső intézett 

által ellenőrzött

KÜLTÉRI FAFESTÉK
Szilikát kültéri fedőfestés  
faszerkezetekre 

SZÜRKÍTŐ LAZÚR FAFELÜLETRE
Szilikát szürkítő lazúr kültéri  
faszerkezetekre

BELTÉRI FALAZÚR
Lazúrozó és fedőfestésre egyaránt 
alkalmas beltéri fabevonat

HŐSZIGETELŐ RENDSZEREK

A KEIM hőszigetelő rendszerek 
energiatakarékosak, gondoskodnak  
a kellemes és egészséges lakótérről, 
növelik az ingatlan értékét.

–   Ásványgyapot, polisztirol és ásványi 
anyagú szigetelőlapokból álló 
rendszerek

–   Lábazati és körbefutó hőszigetelő- 
lapok

–   Ásványi vakolatok és festékek 
rendkívül hosszú élettartammal,  
a tiszta és színtartó homlokzatokért

–   Optimális páragazdálkodás, 
mérgezőanyagok nélkül az 
algásodás megelőzésére

–   Építésfelügyeleti engedélyek, a nagy 
fokú biztonságért

–   Iránymutató kutatási-fejlesztési 
projektek

HOMLOKZATSZIGETELÉS
Hőszigetelő rendszerek összehangolt 
vakolatokkal és festékbevonatokkal; 
tiszta, hosszú élettartamú és hatékony

BELSŐ SZIGETELÉS
Penész elleni védelem, funkcionális 
belső hőszigetelési és kellemes beltéri 
klimát biztosító rendszerek az otthon 
kényelméért

FELÜLETKIALAKÍTÁS
Minőségi nemesvakolatok és -bevona-
tok a kreatív ötletek megvalósításához

TARTOZÉKOK, PROFILOK & 
RENDSZERKIEGÉSZÍTŐK

 

VAKOLATOK &  
JAVÍTÓHABARCSOK

Különböző, igényes struktúrájú és 
felületű vakolatok és javítóhabarcsok 
széles alkalmazási területekre. 

–  Környezetbarát
–  Gazdaságos
–  Páraáteresztő
–  Időjárásálló

FEDŐVAKOLATOK
Szilikát és ásványi vakolatok bel- és 
kültéri alkalmazásra

ALAPVAKOLATOK
Könnyűtéglákhoz és speciálisan 
falfestményekhez

TAPADÓ- & FELÚJÍTÓ VAKOLATOK
Ásványi, szerves vagy vegyes alapfelü-
letekhez, lepattogzások, strukturális 
egyenetlenségek és repedések  
javításához 

FELÚJÍTÓ & NEDVESSÉG- 
SZABÁLYOZÓ VAKOLATOK
Nedvességszabályozáshoz, valamint 
sóval terhelt falazatokhoz 

JAVÍTÓHABARCSOK
Kézi vagy gépi technikával felhordható 



MÉSZRENDSZEREK

 
A mész valóságos reneszánszát éli  
a modern építőiparban és műemlékek 
helyreállításánál is.

–  Környezetbarát
–  Gazdaságos
–  Fokozottan páraáteresztő
–  Hosszú élettartamú
–  Nem éghető
–  Ökológiailag közömbös

MÉSZFESTÉKEK
Mész kötésű festékek beltéri helyiségek 
vagy homlokzatok kialakításához

VAKOLATOK & SIMÍTÓANYAGOK
Az egészséges lakókörnyezetet 
biztosító mészvakolatok természetes 
eleganciát kölcsönöznek a falaknak. 
Bel- és kültéri alkalmazásra

TERMÉSKŐJAVÍTÓ- 
RENDSZEREK

A KEIM terméskőjavító-rendszerek 
kőpótló vagy kőszilárdító anyagként, 
hidrofobizáló impregnálásként vagy 
védőbevonatként szolgálhatnak.  

–   Egymáshoz illesztett speciális javító 
rendszerelemek

–   Hatékony védelem savakkal és 
nedvességgel szemben

– Széles körű alkalmazási lehetőségek
–  Sokrétű kialakítási lehetőségek

TERMÉSKŐ LAZÚR
Lazúrozó színkialakításokhoz vagy 
javított részek színkiegyenlítéséhez 

RESTAURÁTOR HABARCSOK
Terméskő pótlásához, fugajavításhoz és 
formák kiöntéséhez 

KREATÍV KIALAKÍTÁS

 
KEIM művészi- és dekoratív festékek, 
lazúrok, szilikát-kréták, valamint 
kreatív márványtechnikai  
símítóanyagok.

–  Abszolút fény- és UV-álló
–  Ragyogó színek
–  Páraáteresztő
–  Időjárásálló

MŰVÉSZI FESTÉKEK
Páratlan színhatással rendelkező 
festékek falfestmények számára 

DEKORATÍV FESTÉKEK
Egyéni stílust kifejezni képes. A finom 
színező pigmentek által ásványi 
megjelenést biztosít 

LAZÚROK
Dekoratív lazúrozáshoz és hagyomá-
nyos fedőfestések finomításához 
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MADE
IN
GERMANY
FESTÉKEK



„A KEIM festékek sikertörté- 
nete a gyártással kezdődik.  
Ez biztosítja a minőséget,  
a hatékonyságot és a va-
lódi fenntarthatóságot.“ 

HELYBEN MŰKÖDÜNK, GLOBÁLISAN  
GONDOLKODUNK.
A KEIM ásványi festékek bármilyen éghajlati körülmé-
nyek között megállják a helyüket szerte a világon. 
Fejlesztésük és gyártásuk színhelye azonban Német-
ország, konkrétan a diedorf-i cégközpont és a luckau-i 
telephely. Nem véletlenül: itt vannak a vállalat 
gyökerei, itt fonódik egymásba tradíció és innováció, 
illetve itt lelhető fel az a jól képzett és elhivatott 
munkaerő, amelynek szakértelme és hozzáértése 
nélkül a KEIM közepes méretű vállalkozásként nem 
válhatott volna világméretekben piacvezető szereplő-
vé a szilikátfestékek piacán. Az itt összpontosuló 
szaktudás értékes szinergiahatásokat eredményez, 
amely a magasabb minőségi színvonalban is megmu-
tatkozik. A németországi gyártásnak van még egy 
nagy előnye: a nyersanyagok útjának rövid logisztikai 
láncolata ökológiai értelemben kisebb terheléssel jár 
és termékeink fenntarthatósági jellemzőit is javítja.

KUTATÁS-FEJLESZTÉS
Cégünk folyamatosan dolgozik a termékek optimali-
zálásán és a szilikát épületvédelmi megoldások 
továbbfejlesztésén. Az ehhez a területhez kötődő 
újítások és kutatási eredmények mind-mind a KEIM 
fejlesztőlaborjából kerülnek ki. Fejlesztőink számára 
mi sem természetesebb, mint hogy szorosan  
együttműködnek a szakma legnevesebb intézeteivel 
és kutatólaborjaival, illetve rendszeresen részt 
vesznek hazai és nemzetközi kutatási projektekben.
Ez a titka annak, hogy cégünk folyamatosan képes 
megtartani, sőt növelni kemény munkával kivívott 
technológiai előnyét.

29k e i m .  a  k é z m ű v e s  f e s t é k g y á r t ó



KEIMFARBEN GMBH 
Keimstraße 16/86420 Diedorf/Tel. +49 (0)821 4802-0/Fax +49 (0)821 4802-210

Frederik-Ipsen-Straße 6/15926 Luckau/Tel.  +49 (0)35456  676-0/Fax +49 (0)35456  676-38

www.keim.com/info@keimfarben.de

KEIM ANYAVÁLLALAT

KEIMFARBEN S.R.O. 
Vídenská 119/CZ-619 00 Brno/Tel. +420 511 181 222/Fax +420 511 181 229

www.keim.cz/barvy@keim.cz

ˇ
KEIM SCANDINAVIA A/S
Guldalderen 6/DK-2640 Hedehusene/Tel. +45 46 56 46 44/Fax +45 46 56 42 04

www.keim.dk/kundeservice@keim.dk

KEIMFARBEN GES.M.B.H. 
Pebering-Straß 16/A-5301 Eugendorf/Tel.  +43 6225 8511 0/Fax +43 6225 8511 99

www.keim.com/office@keimfarben.at 

KEIM LEÁNYVÁLLALATOK

KEIMFARBEN AG 
Wiesgasse 1/CH-9444 Diepoldsau/Tel.  +41 71 737 70 10/Fax +41 71 737 70 19

www.keim.com/info@keim.ch

KEIM ECOPAINT IBÉRICA, S.L.
Octavio Lacante, 55/ES-08100 Mollet del Vallès (Barcelona)/Tel. +34 932 192 319/Fax +34 932 191 455 

www.keim.com/info@keim.es

KEIM FRANCE SAS
ZAC Les Portes du Dauphiné/55 Chemin de Mère/F-69780 Saint-Pierre de Chandieu/Tel. +33 472 090 509/Fax +33 478 401 621

www.keim.fr/info@keim.fr

A KEIM AZ EGÉSZ 
VILÁGON JELEN VAN 
CSÚCSMINŐSÉG GLOBÁLIS LÉPTÉKBEN.

Németországi gyártóközpont, leányvállalatok Európában és az Egyesült Államok-
ban, értékesítési partnerek szerte a világon: a KEIM mindenütt jelen van, hogy hely-
ben és a lehető legmagasabb színvonalon szolgálhassa ki megrendelőit.



KEIM MINERAL PAINTS LTD. 
Santok Building/Deer Park Way, Donnington Wood/GB-Telford, Shropshire TF2 7NA/Tel. +44 1952 231 250/Fax +44 1952 231 251

www.keim.com/sales@keimpaints.co.uk
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KEIMFARBEN COLORI MINERALI S.R.L.
Sciaves, Förche 10/I-39040 Naz-Sciaves (BZ)/Tel. +39 0472 410 158/Fax +39 0472 412 570

www.keim.it/info@keim.it

KEIM NEDERLAND BV
Dukdalfweg 26/NL-1332 BM Almere/Tel. +31 36 53 20 620/Fax +31 36 53 20 030

www.keim.nl/info@keim.nl

KEIM FARBY MINERALNE SP Z O.O.
ul. Fabryczna 20 c/PL-53-609 Wroclaw/Tel. +48 71 750 00 51/+48 71 750 00 52/Fax +48 71 750 00 53 

www.keim.pl/info.keim@keim.pl

KEIM MINERAL COATINGS OF AMERICA, INC.
10615 Texland Blvd #600/US-Charlotte, North Carolina 28273

Toll free +1 866 906 5346/Tel. +1 704 588 4811/Fax +1 704 588 4991

www.keim.com/keim-info@keim.com

Magyarország, Fehéroroszország, Görögország, Izland, Horvátország, Lettország, Litvánia, Oroszország, 
Románia, Szlovénia, Ukrajna, Ciprus

Chile, Curac̨ao

Ghána, Nigéria, Dél-Afrika

Bahrein, Kína, India, Indonézia, Izrael, Japán, Katar, Szaúd-Arábia, Szingapúr, Dél-Korea, Tajvan, 
Thaiföld, Törökország, Egyesült Arab Emirátusok 

Ausztrália, Új-Zéland

KEIM KERESKEDELMI PARTNEREK

Referenciák világszerte: Lakóépület, Nante (Franciaország); Családiház, Azmoos (Svájc); Galéria, Milánó (Olaszország); Kastély, Lindenhof 

(Németország); Világítótorony, Florida (USA).



 

KEIMFARBEN Ges.m.b.H. 
A-5301 Eugendorf / Pebering-Straß 16. / Tel.: +36 20 937 6476 / Tel.-fax: +36 1 872 2531 
www.keimfarben.hu / info@keimfarben.hu / gabor.petho@keimfarben.hu

KEIM. SZÍNEK ÖRÖKRE.


