keim lignosil®
AZ ÁSVÁNYI FESTÉK FAFELÜLETEKRE –
ESZTÉTIKUS, HOSSZÚ ÉLETTARTAMÚ ÉS EGYEDÜLÁLLÓ
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FA – EGY ÉPÍTŐANYAG
HAGYOMÁNYOKKAL ÉS JÖVŐVEL

EGY SIKERTÖRTÉNET
Nagy valószínűséggel a fa a legrégebb óta használt
építőanyag az emberiség történetében. Bőségesen
rendelkezésre áll, könnyen kezelhető, kitűnő hatással
van a beltéri klímára. Szakszerűen alkalmazva
évszázadokon át megőrzi az állagát – amit számos
patinás faépítmény ékesen példázza szerte a világon.
co2-SEMLEGES
Megújuló nyersanyag lévén a fa hosszú élettartamú,
strapabíró és kitűnő szigetelő-tulajdonságokkal
rendelkezik, ami nem elhanyagolható pluszelőnyt
jelent az épületek energiahatékonysága szempontjából. Képes szabályozni a levegő páratartalmát és
elnyelni belőle a káros anyagokat. Nem csupán a
környezetünk levegőjére van tehát jótékony hatással,
hanem beltérben is kellemes és egészséges klímát
biztosít.
A 21. SZÁZAD ÉPÍTŐANYAGA
A fa a szó szoros értelmében reneszánszát éli, amióta
a modern építészet újra felfedezte magának, mint
építőanyagot. Az innovatív megmunkálási eljárások
teljesen új építési módozatok előtt nyitották meg az
utat. Minden feltétel adott, hogy a fa 21. század első
számú építőanyagává váljon.

A fa építési célú felhasználásának hagyományai vannak,
hosszú múltra tekint vissza
és a jövő sikerreceptjének
ígérkezik.
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FA – A KARAKTERES
építőanyag

A MULANDÓSÁG ELLEN
A fa egy természetes, élő építőanyag, mely folyamatosan tágul és zsugorodik. Természetes szépségének
megőrzése érdekében ugyanakkor – különösen kültéri
körülmények között – védelemre szorul:
- nedvességgel
- UV-sugárzással
- vegyi és biológiai igénybevételekkel
szemben.
TARTÓS ÉS ELLENÁLLÓ
A fa homlokzatok megjelenése, tartóssága nagy
mértékben függ az alapanyag kiválasztásától,
kivitelezésétől és felületi kezelésétől. A mai kor
építési-műszaki igényeinek megfelelő tartós kivitel és
esztétikus megjelenés a célra alkalmas felületvédő
bevonatokkal biztosítható.
ESZTÉTIKUS
A rendeltetésszerű használatra való alkalmasság
megőrzésén túl a festékbevonatok új lehetőségeket
nyitnak a kreatív kialakítás előtt a faszerkezetek vagy
fából készült belsőépítészeti elemek egyedi jellegének
hangsúlyozására.

A fa folyamatosan tágul
és zsugorodik, ezzel komoly
követelményeket támaszt
az alkalmazandó festékbevonattal szemben.

keim innos tar®
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premiumqualität im handwerk
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HAGYOMÁNYOS
FABEVONATOK

KÖVETELMÉNY ÉS VALÓSÁG
A hagyományos fabevonatok bázisát lenolaj,
alkidgyanta, akrilát vagy egyéb műanyagok képezik.
Feladatuk, hogy mérsékeljék a nedvesség bejutását
a fába, illetve gátat szabjanak a lignint roncsoló
UV-sugaraknak. A felsorolt szerves bevonatok kötőanyaga azonban hosszú távon nem UV-álló. Ez először
csak a színárnyalat vagy a fényesség változásán
mutatkozik meg, ám később maga a kötőanyag is
óhatatlanul bomlásnak indul.
MI EZZEL A PROBLÉMA?
A rugalmasságát fokozatosan elveszítő bevonat
elkezd porlani, leválni, nem tudja többé betölteni
felületvédő funkcióját. A nedvesség akadálytalanul
behatol a fa belsejébe és az épen maradt
festékrétegek mögé is, felerősíti a fa „mozgásait”
és ezzel felgyorsítja annak tönkremenetelét.
A hagyományos bevonatrendszerek hátrányai:
- 	Csak ideig-óráig UV-állók: idővel bomlásnak
indul a kötőanyag, színárnyalat változás
- 	Korlátozott élettartam: repedések, leválások
- 	Magas fenntartási költségek: rövid felújítási
intervallumok, munkaigényes előkészítések

A hagyományos fabevonatok élettartama az anyagminőségtől és az igénybevétel
mértékétől függően meglehetősen behatárolt: kb. 3 és 7
év közé tehető.
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INNOVATÍV
FABEVONATOK
VÍZIÓ ÉS INNOVÁCIÓ
A hagyományos fabevonatok gyártói időről időre
megpróbálnak előállni különböző újításokkal a piacon.
A probléma ott van, hogy az újdonságnak kikiáltott
festékbevonatok ugyanarra a szerves bázisra épülnek,
vagyis megöröklik az ismert hátrányokat, például a
korlátozott UV-állóságot vagy a magas fenntartási
költségeket.
A SZILIKÁT ELV
A szilikát festékek szervetlen kötőanyagokból, ásványi
töltőanyagokból és szervetlen pigmentekből állnak.
A kötőanyag kémiai reakcióba lép az ásványi alapfelülettel, mely oldhatatlan kötést hoz létre egymással.
Az ásványi alapfelületen alkalmazott szilikát bevonatok
ezért rendkívül tartósak és időtállók. Jellegzetes
meszes-matt megjelenésük és a tisztán szervetlen
pigmentekből álló színárnyalatoknak köszönhetően
megbízhatóan ápolják, védik és formálják az épületeket. Nem véletlen, hogy bevett gyakorlattá vált az
alkalmazásuk.
HEURÉKA!
A KEIM cég 20 év kutatómunkájának köszönhetően,
megtalálták a módját, hogyan lehet a szilikát festékek
fentebb leírt működési elvét átültetni fa alapfelületen
történő alkalmazásra. A megoldás két jól bevált
bevonóanyag kombinációjára épül:
- Jó behatoló képességű olajos alapozó
- Fokozottan időjárás- és UV-álló szilikát festék
Az eredmény a KEIM Lignosil – az első ásványi alapú
festékbevonat a világon, amely megbízhatóan védi a
fafelületeket az időjárási viszontagságokkal szemben.

A szerves fafelületeken
alkalmazható szilikát festék
kifejlesztése minőségi
ugrásnak, valódi áttörésnek
számít a favédelem területén!
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KEIM Lignosil®
AZ IDŐTÁLLÓ BEVONAT

AZ ELSŐ ÁSVÁNYI FESTÉKBEVONAT
FAFELÜLETEKRE
A szilikát rendszerfelépítés előnyeihez itt még az
esetleges felújítás jóval kisebb anyag- és munkaigénye
is hozzájön. Mindez műszaki és gazdasági szempontból is egyaránt verhetetlen rendszerré teszi a KEIM
Lignosilt.
EGYSZERŰ FELÚJÍTÁS
A KEIM Lignosil szilikát társaihoz hasonlóan rendkívül
tartós festékbevonatot képez, ami azt is jelenti, hogy
felújítása esetén rendszerint nincs szükség a meglévő
felület lecsiszolására. Felújításkor előkészítés gyanánt
bőven megteszi egy alapos tisztítás és a KEIM
Lignosil-Base/-W termékkel történő ismételt alapozás is
szűkségtelen.

ELŐNYÖK
A KEIM Lignosil bevonat modern és műemlék épületeken egyaránt kiválóan ellátja védő és állagmegóvó
funkcióját, emellett pluszelőnyök egész sorát
vonultatja fel:
- Alacsony páradiffúziós ellenállás
- 	Kiváló nedvesség elleni védelem
- UV-álló és abszolút fényálló
- Rendkívül időjárásálló és hosszú élettartamú
- 	Műemlékekhez illő matt megjelenés
- 	Egyszerűen felújítható
- A DIN EN 927 szerint bevizsgálva
- Biztonság a jól bevált rendszerelemek révén

A Lignosil hosszú kutatómunka
eredményeként született meg
úgy, hogy a szilikát festékek
„működési elvét” sikerült
átültetni fafelületen történő
alkalmazásra.
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KEIM Lignosil®-HRP
HÉZAGOK ÉS REPEDÉSEK
KEZELÉSÉHEZ
KITÖLTÉS ÉS PÓTLÁS
A KEIM Lignosil jelentős mértékben hozzájárul ahhoz,
hogy a faszerkezet hosszú távon el tudja látni a
funkcióját. Tökéletesen illeszkedik ebbe a rendszerbe
a repedések és mélyebb üregek kitöltésére szolgáló
kétkomponensű KEIM Lignosil-HRP paszta, amely alkalmas a nem nagy méretű, illetve korlátozott méretű
hibák javítására faszerkezeti elemeken, jellemzően
kültéri körülmények között.

A SZAKEMBERT KÉRDEZTÜK:
JÖRG HINKELMANN,
FESTŐMESTER ÉS RESTAURÁTOR

FELÚJÍTÁS
A KEIM Lignosil-HRP a repedések és mélyebb hibahelyek kitöltésével alacsony ráfordítás mellett képes
egyenletessé tenni a felület struktúráját. Alkalmazható
deszkákon, gerendákon és faburkolatokon, például
favázas szerkezetű házak felújítása során. A porkomponensből és folyékony kötőanyag-komponensből álló
KEIM Lignosil-HRP nem tartalmaz mesterséges adalékot.
ELŐNYÖK
Miért jó választás a KEIM Lignosil-HRP:
- A fáéhoz hasonló tulajdonságokkal rendelkezik
- Jó az oldal irányú tapadása
-	Mechanikusan alakítható
- 	Gyorsan szárad
- 	Kétkomponensű
- Hosszú feldolgozási idő
- Páraáteresztő

Hinkelmann úr, a KEIM inkább az ásványi
felületeken alkalmazható termékeiről ismert.
A fabevonatok nem tartoznak ebbe a körbe.
Miért bízik meg mégis a Lignosil rendszerben?
Személyesen is volt szerencsém részt venni a KEIM
Lignosil-HRP kifejlesztésében, ezért bátran kijelenthetem, hogy vannak ugyan a piacon más
termékek, amelyek ugyanezeket az előnyöket ígérik,
de egy sincs közöttük, amelyik annyira remekül kiállná
a gyakorlat próbáját, mint a KEIM Lignosil-HRP.

Nem alkalmazható statikailag releváns fakiegészítéshez.
Mi a különleges a KEIM Lignosil-HRP-ben?
A KEIM Lignosil-HRP páraáteresztő, gyorsan szárad,
kiváló a tapadása és végtelenül egyszerű dolgozni
vele – már csak a hosszú feldolgozhatósági ideje
okán is. Ami pedig engem mint restaurátort végképp
elbűvölt: pontosan annyit keverhetek magamnak az
anyagból, amennyire éppen szükségem van.

„A történelmi faépítményeken
idővel megjelennek repedések. A Lignosil®-HRP kifejlesztésével megtaláltuk az ideális
megoldást a felújításukra.”
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KEIM lignosil®-verano
KONTROLÁLT SZŰRKÉSÍTÉS

ÍZLÉS KÉRDÉSE
A tervezők és a tulajdonosok véleménye erősen
megoszlik abban a kérdésben, hogy melyik az
üdvözítő megoldás: bevonatokkal kezelve célzottan
alakítani a felület képének alakulását, vagy inkább
rábízni ezt a természetre. Ezt a dilemmát segít
feloldani az újonnan kifejlesztett KEIM Lignosil-Verano
termék. A szilikát bázisú felületkezelő bevonat az első
naptól kezdve természetes hatású, ezüstszürke, patinás
megjelenést kölcsönöz a fának. A felületvédő funkció
tudatos mellőzésével a Lignosil-Verano-val bevont
felületeken célzottan megy végbe a természetes
elszürkülés folyamata. Átfestésre nincs szükség, és
semmilyen pluszráfordítással nem jár azt elérni, hogy
a fahomlokzat megszürkült, ódon benyomást keltsen.

KEZELNI VAGY MEGHAGYNI
TERMÉSZETES ÁLLAPOTÁBAN?
Az elszürkült, vagy ha úgy tetszik: tisztességben
megőszült fahomlokzatok tagadhatatlanul méltóságteljes benyomást keltenek. Csakhogy akár évtizedekig is
eltarthat, amíg ez az ezüstös- patinás egységes összkép
kialakul, gondoljunk csak az alpesi hüttékre. A kezeletlen fahomlokzatok színe és felületi struktúrája idővel
megváltozik a környezeti hatások következtében.
Hogy ez mikor következik be, azt igen nehéz megjósolni, mivel számos külső befolyásoló tényezővel kell
számolni. A felület esztétikai összképének alakulása
függ többek között a fafajtától, a ház fekvésétől,
a földrajzi térségtől, a csapadék mennyiségétől,
a levegő tisztaságától és az építési adottságoktól.

IDŐTÁLLÓ MEGOLDÁS
A KEIM Lignosil-Verano bevonatban az az igazán
különleges, hogy sem biocid anyagokat, sem oldószert
nem tartalmaz, és természetesnek ható, ásványi matt,
színtartó megjelenést ad a fának. A kezelt felületek
megőrzik páraáteresztő képességüket. Mindez a
gyors száradással és a nagyon egyszerű használattal
kiegészülve rendkívül gazdaságos és hosszú élettartamú megoldássá teszi a Lignosil-Verano rendszert.
SZÍNVÁLASZTÉK
A termék klasszikus és metál színekben is kapható.
A pontos színárnyalatok tekintetében a KEIM LignosilVerano színtáblázat ad eligazítást.

Szürke és szürke között is van különbség...

KEIM Lignosil®-Inco
BELSŐÉPÍTÉSZETI KIALAKÍTÁSOKHOZ

LAZÚROZÁSTÓL A FEDŐFESTÉSIG
A KEIM Lignosil-Inco egy lazúrozásra vagy fedőfestésre szolgáló innovatív szilikát festék, amely stílusos
megjelenést kölcsönöz fa berendezési tárgyaknak és
beltéri faanyagoknak.
OPTIMÁLIS BELTÉRI KLÍMA
A Lignosil-Inco megőrzi a fa eredendően higroszkopikus tulajdonságait, hozzájárulva ezzel a kellemes és
természetes beltéri klímához.

GAZDAG SZÍNVÁLASZTÉK
Színárnyalatok: fehér, illetve a KEIM Exclusiv és
a KEIM Avantgarde színkártya szerint; igény esetén
további színárnyalatok.
Az összes színárnyalat keverhető egymással.
Monokróm árnyalatok: 9001-9010,
Metál-árnyalatok: 1001-1004.
ELŐNYÖK
- 	Színtartó, fényálló és UV-álló
- Ásványi matt hatású
- 	Kiváló tapadás
- Rendkívül gazdaságos átfestésekhez
- Páraáteresztő
- 	Nem képez filmréteget
-	Nem tartalmaz oldószert és lágyítószert
- 	Nem bocsát ki mérgező anyagokat
(TÜV tanúsítvány)
- 	Környezetre ártalmatlan

keim lignosil®

–

die mineralfarbe für holz

innovative
holzbeschichtungen
vision und innovation
Die Tradition konventioneller Holzbeschichtungen
brachte Jahr für Jahr viele Neuerungen und immer
wieder neue Innovationsansätze. Immer wieder auf
die gleiche organische Basis setzend, brachten sie
mehr oder minder auch immer die gleichen Nachteile
wie bedingte UV-Beständigkeit mit.
Silikatfarben von KEIM haben sich hingegen auf
mineralischen Baustoffen als extrem wetterbeständig
und dauerhaft bewiesen. In der Verbindung ihrer
typischen kalkmatten Optik und den rein anorganisch
pigmentierten Farbtönen haben sie sich, in der Pflege,
dem Schutzes und der Gestaltung von Gebäuden seit
135 besonders bewährt. Seit ihrer Erfindung durch
A.W. KEIM wurden immer wieder Versuche unternommen, diese hervorragenden Eigenschaften auf Holz
zu übertragen. Teilerfolge waren anfangs nur bei gut
geschützten Bauteilen oder im Innenbereich zu
erzielen.
Doch heute gilt! Den Entwicklern bei KEIM ist der
Transfer auf Holz gelungen. KEIMFARBEN kombinierte
erfolgreich zwei bewährte Beschichtungsstoffe:
- Ölige Grundierung mit gutem Eindringverhalten
- Silikatfarbe mit zuverlässigem Schutz vor Abwitterung
und UV-Licht
Dieses geniale und einfache Prinzip wurde umgesetzt
in den besonderen Rezepturen, sowohl für die Grundierung KEIM Lignosil-Base als auch für den silikatischen
Deckanstrich KEIM Lignosil-Color.
Das Lignosil-Systems ist so einzigartig, dass ein
internationales Patent erteilt wurde und in dieser
Kombination unvergleichbare Vorteile bietet!

Konventionelle Beschichtungen für Holz weisen je nach
Qualität und Belastung eine
beschränkte Lebensdauer
von ca. 3 bis 7 Jahren auf.
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KEIM Lignosil®
A rendszerek áttekintése
A KEIM Lignosil-Color egy szabadalmaztatott, szilikát
fedőfesték bevonat kültéri fafelületekre. A KEIM LignosilBase/-W alapozókkal a KEIM Lignosil-Color egy tartós,
időjárásálló bevonat rendszert alkot, mely a DIN EN 927
által bevizsgált. A rendszer a Frauenhofer-WKI külsös intézet
által ellenörzőtt.

Kültér

KEIM Lignosil-Color

A KEIM Lignosil-Verano egy szilikát szűrkítő lazúr, a korlátozott méretű faépület szerkezetekhez kültéri felhasználásra.
A KEIM Lignosil-Verano egy ezüstszürke, patinás megjelenést
szimulál, melyet többéves időjárási terhelés hoz létre
a természetes fafelületeken.

KEIM Lignosil-Verano

Beltér

A KEIM Lignosil-Inco egy innovatív, beltéri fa bevonat a
lazúrozó megjelenéstől a fedő bevontokig. A KEIM LignosilInco igazoltan károsanyag mentes, páraáteresztő, megtartja
a fa természetes higroszkopikus tulajdonságait, ezzel
hozzájárulva a természetes és kellemes beltéri klímához.

KEIM Lignosil-Inco

KEIM Lignosil® rendszer – szabadalmaztatott felületvédelem és meggyőző színválaszték

További információkat
a weboldalunkon találhatnak!

Fa – az elragadó építőanyag,
számtalan kialakítási
lehetőséggel...

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
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