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A LEGJOBB FESTÉK –
MINDEN
ALAPFELÜLETEN
SZÍNTARTÓ: Évtizedeken át megőrzi a színét, sötétebb színárnyalatok esetén is.
STABIL KÖTŐANYAGÚ: A festék tartósan megtartja kitűnő tulajdonságait. Nem ridegedik el, nem pattogzik le.
IDŐJÁRÁSÁLLÓ: Vízterhelés, időjárási viszontagságok, káros anyagok – a festéknek mindez meg sem kottyan.
GAZDASÁGOS: Egyszerű alkalmazhatóság, igen hosszú élettartam.
KÖRNYEZETBARÁT: Tisztán ásványi alapú, nem tartalmaz káros anyagokat.
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KEIM SOLDALIT ®.
FORRADALOM
A SZILIKÁTTECHNIKÁBAN
A KEIM által kifejlesztett ásványi szol-szilikát festékkel
kimagasló minőségű bevonatok készíthetők. Az ásványi
alapú festék mind tartósság, mind épületfizikai jellemzők
tekintetében egyértelműen felülmúlja a hagyományos
homlokzatfestékeket. A KEIM Soldalit® használatával
kitűnően érvényesülnek az ásványi festékek előnyei akár
meglevő szerves (műanyag) bevonatokon is.
A felhasznált pigmentek tisztán ásványi alapúak.
A festék így évtizedeken át megtartja eredeti színét,
még sötétebb tónusok esetén is. A KEIM festékek
további összetéveszthetetlen ismérve a mattnak és
természetesnek ható felület.
A színkeverést a megrendelő egyedi igényeihez igazítva
végzik a KEIM tapasztalt szakemberei. Minden egyes
elkészült receptúrából referenciaként megőrzésre kerül
egy minta, így pontosan megegyező színárnyalatban
teljesíthetők az esetleges utánrendelések.

Egyszerűen kivitelezhető.
Univerzálisan alkalmazható.
Rendkívül tartós.
Természetesen szép.
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KEIM SOLDALIT ®.
ÁSVÁNYI FESTÉK,
MINDEN ALAPFELÜLETRE
Ami korábban elképzelhetetlen volt,
a KEIM jóvoltából rég valósággá vált: immár
létezik olyan szilikát homlokzatfesték, amely
egyesíti magában a klasszikus szilikátfesték
előnyeit a diszperziós festékek széles
alkalmazási lehetőségeivel és egyszerű
feldolgozhatóságával.
A szilikátfestékek előnyös tulajdonságai így
meglevő diszperziós festékbevonatokon is
nagyszerűen érvényesülnek. A KEIM Soldalit®
vegyes alapfelületeken is gond nélkül alkalmazható.
Egyedülálló ásványi kötőanyaga teljesen stabil kötést
biztosít szinte bármilyen alapfelületre.
A SZOL-SZILIKÁT MŰKÖDÉSI ELVE
Az univerzálisan alkalmazható KEIM Soldalit®
hatásmechanizmusa a KEIM által kifejlesztett
szol-szilikát-elven alapul. Kovasav és káliumszilikát kombinációjából olyan kötőanyagot sikerült
előállítani, amely nem csak ásványi alapfelületeken,
hanem diszperziós kötésű meglevő bevonatokon
is kiváló tapadást biztosít.

EGYSZERŰ ÉS BIZTONSÁGOS
KEIM Soldalit® festékkel végtelenül egyszerű
a munka. A többi felhasználásra kész festékhez
hasonlóan közvetlenül a vödörből felhordható,
egyenletesen szárad és kitűnő fedőképességgel bír.
MEGLEVŐ SZERVES (MŰANYAG)
BEVONATOKON IS JAVASOLT
AZ ALKALMAZÁSA
A KEIM Soldalit® megállítja a meglevő szerves
bevonatok kötőanyagának UV-sugárzás okozta
lebomlását és megőrzi a homlokzat épületfizikai
tulajdonságait. Szilikát kötőanyaga ugyanis abszolút
UV-álló. A műanyag alapú, például diszperziós
festékek újbóli felkenése minden egyes felhordott
réteggel tovább csökkenti a falazat páraáteresztő
képességét. A KEIM Soldalit® alkalmazásával
megmarad a fal addigi páraáteresztő-képessége.

keim soldalit®
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RENDKÍVÜL TARTÓS, EZÉRT
KÜLÖNÖSEN GAZDASÁGOS
A jó iparosmunka a hosszú távú minőségben mutatkozik
meg leginkább. Ez utóbbinak pedig két fő pillére
a hozzáértő kivitelezés és a minőségi festék. A KEIM
Soldalit® mindkét kritériumnak tökéletesen megfelel.
Jól megválasztott alapanyagok, több mint 135 év
tapasztalatával kifejlesztett receptúra, szakértelem és
gondosság összpontosul a KEIM szakipari műhelyében.
Mesteremberektől mesterembereknek.
AZ ÁSVÁNYOK TÖBB NEMZEDÉKEN
ÁT TARTÓSAK
A legrégebbi épületek kőből készültek.
Nem véletlenül, hiszen az ásványi anyagok
rendkívül tartósak és ellenállók mindenfajta időjárási
viszontagsággal szemben. A KEIM ásványi festékei
ezért olyan kimagaslóan hosszú élettartamúak.
Nincs lepattogzás, nincs nedvesség miatti levelesedés.
A KEIM Soldalit® festékbevonatok évtizedekig
megőrzik az állagukat, úgy is mondhatnánk, hogy
méltósággal öregednek. A kivitelezők és az építtetők
így jó sokáig büszkék lehetnek munkájukra.
SZILÁRD KÖTÉS AZ ALAPFELÜLETTEL
A KEIM által kifejlesztett szol-szilikát kötőanyag
megfelelően tapad az ásványi és szerves alapfelületekkel, ami univerzális alkalmazhatóságot tesz
lehetővé.

AZ ÁSVÁNYI ANYAGOKAT RENDKÍVÜL
JÓ SZÍNTARTÓSÁG JELLEMZI
A KEIM festékeknél a pigmentek is kizárólag ásványi
eredetűek, aminek köszönhetően a színtartóság
évtizedeken át garantált. A festék nem fakul meg és
semmit nem veszít a színéből.
AZ ÁSVÁNYI FESTÉKEK MEGŐRZIK
TISZTASÁGUKAT
Az ásványi anyagok antisztatikus tulajdonságúak.
Nem töltődnek fel, nem vonzzák a piszkot. Hőre
nem lágyulnak, így a szennyeződések nem tudnak
beleragadni. Az ásványi felületeken egyfajta öntisztító
mechanizmus működik.
AZ ÁSVÁNYI ANYAGOK UV-ÁLLÓAK
A műanyag bázisú kötőanyagok, például diszperziók
vagy gyanták a napból érkező ultraibolya sugarak
hatására fokozatosan elveszítik rugalmasságukat.
A KEIM Soldalit® szol-szilikát kötőanyaga, azon túl,
hogy abszolút UV-álló, az alatta levő festékrétegeket
is óvja és stabilizálja, megálljt parancsolva
a kötőanyag leépülésének.

„Örömmel tapasztaltam, hogy a KEIM szilikátfestékkel egyszerűen át lehet festeni a meglévő régi diszperziós bevonatokat. Így megőrizhető a homlokzat páraáteresztő-képessége
és garantáltan tartós lesz a bevonat.“ WALTER MEYER, FESTŐ-MÁZOLÓ MESTER
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KEIM SZILIKÁTFESTÉKEK – ÉPÜLETFIZIKAI SZEMPONTBÓL IDEÁLIS
HAGYOMÁNYOS
DISZPERZIÓS FESTÉKEK
A HAGYOMÁNYOS DISZPERZIÓS
FESTÉKEK GÁTOLJÁK A SZÁRADÁST.

festék

falazat

A falazatban levő nedvesség
a tömör szerkezetű
diszperziós festékrétegen
keresztül nem tud
kipárologni, ezért feltorlódik
és károsodásokat okoz.

A SZÁRAZ HOMLOKZATOKÉRT
Elsőre talán jó ötletnek tűnik műanyag bevonattal
védeni a homlokzatot nedvességgel szemben, ám
a tapasztalatok szerint a gyakorlatban ez nem igazán
működik. Amint a festék kicsit is elöregszik, a nedvesség
azonnal bejut a falazatba, különösen, ha erre a szél
is rásegít. És ami a nagyobb baj, hogy a műanyag
rétegen keresztül igen lassan tud távozni onnan.
Csak idő kérdése, hogy a festék elkezdjen lepattogzani
vagy levelesedni.

KEIM SOLDALIT ®
A KEIM SOLDALIT® AKADÁLYTALANUL
ENGEDI DIFFUNDÁLNI A NEDVESSÉGET.

festék

falazat

A falazatban levő
nedvesség szabadon
tud távozni. A fal száraz
marad, a festék nem
válik le.

Épületfizikai szempontból döntő jelentősége van
a jó páraáteresztő képességnek. A KEIM szilikát
kötőanyagra épülő ásványi festékei maradéktalanul
megfelelnek ennek a követelménynek: lehetővé
teszik, hogy a nedvesség gyorsan és akadálytalanul
diffundálhasson. A festékréteg és az alapfelület
között nem gyülemlik fel és így nem is okozhat
károkat a víz. A homlokzat nedvességgel és faggyal
szembeni védelme hosszú távra megoldott.
A KEIM festékek gyorsabban is kiszáradnak.
A homlokzaton így elhanyagolható mértékű
a páralecsapódás, ami az alga és gomba
megtelepedésének az egyik fő kiváltó oka.

keim soldalit®

A TISZTA HOMLOKZATÉRT
A KEIM szilikátfestékek hosszú ideig tiszták maradnak.
A műanyag alapú festékekhez viszonyítva kisebb
mértékben vannak kitéve a páralecsapódás
veszélyének, és egyáltalán nem töltődnek fel
elektrosztatikusan, más szóval nem vonzzák mágnesként
a szennyeződéseket. A műanyagok ráadásul hő

–

univerzális alkalmazásra

hatására lágyulnak, gyakorlatilag megágyazva
a szennyeződések megtapadásának a felületen
(ún. „Tack“ jelenség). KEIM ásványi festékek
alkalmazása esetén nincs ilyen probléma.
Az antisztatikus, hőre nem lágyuló szilikátfestékek
hosszú ideig tiszták és szépek maradnak.

EZÉRT NEM PISZKOLÓDIK
A MŰANYAGBÓL KÉSZÜLT DISZPERZIÓK VALÓSÁGGAL
VONZZÁK A SZENNYEZŐDÉSEKET.

AZ ÁSVÁNYI KEIM SOLDALIT® NEM KÍNÁL TÁMADÁSI FELÜLETET A PISZOKNAK

A festék elektrosztatikusan
feltöltődik és bevonzza
a port.

A KEIM Soldalit®
nem töltődik fel
elektrosztatikusan.

A műanyag hő
hatására képlékennyé
és ragadóssá válik.

A KEIM Soldalit®
nem lesz ragadós.

Kicsapódik a pára,
a homlokzat nedves lesz.
A lecsorgó víz nyomot
hagy a felületen.

A KEIM Soldalit® gátolja
a párakicsapódást.
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KEIM SOLDALIT ®-ARTE
AZ ÉPÜLETEKNEK IS VAN LELKE
FEHÉR VAGY NEM FEHÉR
A korszerű festékek Fehér-tartalmuknak köszönhetően
egyenletes, homogén benyomást keltenek.
Mind a beltéri, mind a kültéri modern festékek
ugyanis nagy teljesítőképességű fehérpigmentet
– titán-dioxidot – tartalmaznak. A titán-dioxid nagyon
jó fedőképességet biztosít, és mivel rég bevált
gyakorlattá vált a használata, a szemünk is
hozzászokott az általa generált színhatáshoz.
A festékekkel szemben általánosan megfogalmazott
kívánalom a homogén színeffektus. Viszont a titán-dioxid
nélküli festékeknek is megvan a maguk sajátságos,
eleven esztétikája, amelyben kifejezetten jól érvényesül
a fehérpigmentek optikai hatása.
LEHET EGY KICSIT ÉLÉNKEBB?
A titán-dioxid nélküli festékek pigmentjeit nem
takarják el a fehérpigmentek. Az áttetsző
kötőanyagban a színes pigmentek nagyobb teret
és mélységet kapnak, így jobban érvényre jut
ragyogások és élénkségük. Az alapfelület eredeti
struktúrája és anyagszerűsége is maradéktalanul
érvényesül. A fényhatások változásával
a felület érzékelt színe is változik. Ha pedig ezek
a természetes festékek vizesek lesznek, még
sötétebbnek és erőteljesebbnek látjuk a tónusukat.

AZ ÉPÜLETEKNEK IS VAN LELKE
A KEIM Soldalit®-arte nem törekszik görcsösen
a tökéletességre. Ahogy a színek játéka
folyamatosan változik, a homlokzat mindig más és
más hangulatot áraszt, és a fal egyszeriben izgalmas
színpaddá alakul át. Miről ismerszik meg a KEIM
Soldalit®-arte? Mély, erőteljes hatásáról, egyedi
színezetéről, természetes élénkségéről, semmihez
sem hasonlítható színeffektusáról.

ÍME A KÜLÖNBSÉG: TITÁN-DIOXIDDAL ÉS ANÉLKÜL

Két, azonos színárnyalatú porkeverék - a bal oldalon titán-dioxiddal, a jobb oldalon titán-dioxid nélkül. A laza szerkezetű poron semmilyen
szabad szemmel látható színkülönbség nem fedezhető fel. Ám simára lapított állapotban jól megmutatkozik a titán-dioxid nélküli keverék
intenzívebb fényereje.

keim soldalit®

A H O GY A S Z Í N E K J ÁT É K A F O LYA M ATO S A N
VÁ LTO Z I K , A H O M LO K Z AT M I N D I G M Á S
É S M Á S H A N G U L ATOT Á R A S Z T , É S A FA L
E GYS Z E R I B E N I Z GA L M A S S Z Í N PA D D Á
A L A K U L ÁT .
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KEIM SOLDALIT ®-ME
JAVÍTJA A LEVEGŐ MINŐSÉGÉT.
A tiszta levegő napjainkban egyre nagyobb
értéknek számít a fokozódó gépjárműforgalom
közepette. A városoknak és településeknek komoly
fejtörést okoz, hogyan csökkenthetnék a városi
levegő szennyezettségét. Az eddigi tapasztalatok
alapján nem sok sikerrel jártak az erre irányuló
erőfeszítések.

A FOTOKATALÍZIS ELVE
A gépjárművek kerámiabetétjéhez hasonlóan az
ásványi anyagú homlokzatok is működhetnek egyfajta
katalizátorként. Ehhez nincs is másra szükség, csak
KEIM Soldalit®-ME festékre és fényre. Ezt az elvet
fotókatalízisnek hívjuk, melynek során egy anyag
fény hatására egy kémiai reakció kiváltásában
közreműködik anélkül, hogy abban részt venne.
A fény tehát különböző oxidációs folyamatokat
indít be, amelyek során szerves anyagok és nitrogénoxidok bomlanak le.
A KEIM Soldalit®-ME termékkel lefestett homlokzat segít
lebontani a levegőben található káros anyagokat.
A fotókatalízis ráadásul a gombák megtelepedését is
fékezi. Minimális többletbefektetéssel tehát jelentősen
hozzájárulhatunk a levegő jobb minőségéhez, amivel
sokat teszünk egészségünkért és környezetünkért.

ÍGY MŰKÖDIK
A kémiai reakcióról a festékbe integrált speciális
ásványi pigmentek gondoskodnak. Hagyományos
diszperziós és szilikongyanta festékek esetén
ez nehézségekbe ütközik, mert ott a kötőanyag
is ki van téve az agresszív hatásnak, aminek
krétásodás és jelentősen lerövidült élettartam lehet a
következménye. A KEIM Soldalit®-ME fotókatalitikus
hatását nem csak laborban, hanem szabadban is
sikerült igazolni. A kísérletek során két különböző
utcai környezetet szimulálva figyelték a nitrogénmonoxid-terhelés alakulását. Időjárási viszonyoktól
és a napszaktól függően változó mértékben, de
egyértelműen sikerült csökkenteni a nitrogén-oxid
szennyezést. Az is igazolást nyert, hogy KEIM
Soldalit®-ME használatával hosszú távon jelentősen
csökkenthető a növények megtelepedése
a külső homlokzaton.
TISZTA HOMLOKZAT, MEGKÍMÉLT KÖRNYEZET
A fotókatalitikus hatás az algák és szerves eredetű
szennyeződéseket is lényegesen csökkenti az
egyébként is csekély szennyeződési hajlamú szilikát
felületen. A környezetünkért tett apró erőfeszítés
tehát jelentősen megtérül.

O2

fény

NOx

Fény hatására
a nitrogén-oxid
ártalmatlan nitráttá
(NO3) oxidálódik.
A fent leírt reakció ezen
túlmenően oxigénné
alakítja át az ózont.

Az enyhén oldható
nitrátot (NO3)
ezután az eső
egyszerűen
lemossa a felületről.

TiO2
(titándioxid)

A katalizátor funkciót
betöltő titán-dioxid nem
vesz részt a reakcióban.
Amíg a kristályok
elektromágneses
hullámok (fény) révén
energiát kapnak,
a folyamat aktív marad.

NO3

minimiert
NOx

A nitrogén-oxid lerakódik
a festék felületén.

iNOx
ffect

KEIM SOLDALIT ®
COOLIT-TECHNOLÓGIÁVAL
A homlokzatokon a napsugárzás is könnyen gondot
okozhat: a hőmérséklet-ingadozás feszültségeket kelt,
amelyek károsíthatják a vakolatot.
A KEIM Coolit-technológiával készült festékek
különleges színezék anyaguknak köszönhetően
lényegesen kevesebb napenergiát nyelnek el,
számottevően csökkentve ezzel a homlokzatfelület
hőfelvételét. A vakolatban nem jelentkeznek hő okozta
feszültségek.
A Coolit technológiájú KEIM festékek megnövelik
a fokozott hő általi igénybevételnek kitett homlokzatok
hasznos élettartamát, különösen sötét és intenzív
színárnyalatok esetén.

A COOLIT-TECHNOLÓGIA
A HOMLOKZAT VISSZAVERI
A NAPSUGARAKBÓL ÉRKEZŐ
HŐENERGIÁT – ÍGY KEVÉSBÉ HEVÜL FEL
festékréteg
falazat

napfény

keim soldalit®
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A KEIM SOLDALIT ®
FESTÉKRENDSZER
A LEGFONTOSABBAK ÖSSZEFOGLALVA:
–	univerzálisan alkalmazható – ásványi és szerves
alapfelületeken is

– kitűnő épületfizikai jellemzők
– nedvességszabályozó hatás

–	szerves alapú meglevő bevonatok minőségét is
javítja

– gazdaságos

– rendkívül tartós és színtartó

– környezetbarát
– „natureplus“ tanúsított

RENDSZEREK
RENDSZER

KEIM SOLDALIT®

KEIM SOLDALIT®-COOLIT

KEIM SOLDALIT®-ARTE

KEIM SOLDALIT®-ME

HATÁS

univerzálisan
alkalmazható
minden régi és új
alapfelületen

csökkenti a napsugárzás
okozta hőfeszültséget
a vakolat szerkezetében

különleges színmélység
és esztétika, élénk
felületi hatás

csökkenti a levegőből
felvett káros anyagok
mennyiségét, mérsékeli
a szennyeződést és a növények megtelepedését

TECHNOLÓGIA

szol-szilikát technológia

Coolit-technológia

titán-dioxid használata
nélkül

fotókatalízis

ALKALMAZÁS
FEDŐFESTÉK

KEIM Soldalit®

KEIM Soldalit®-Coolit

KEIM Soldalit®-arte

KEIM Soldalit®-ME

ALAPOZÓ

KEIM Soldalit®

KEIM Soldalit®-Coolit

KEIM Soldalit®-arte

KEIM Soldalit®-ME

TÖLTÖTT
ALAPOZÓRÉTEG

KEIM Soldalit®-Grob

KEIM Soldalit®-Coolit-Grob KEIM Soldalit®-arte-Grob

HÍGÍTÁS

KEIM Soldalit®-ME-Grob

KEIM Soldalit®-Fixativ

TECHNIKA
BESOROLÁS

DIN EN 1062 szerinti használatra kész szol-szilikát festék
Megfelel a diszperziós szilikátfestékekről szóló, DIN 18 363, 2.4.1-ben foglalt követelményeknek

W ÉRTÉK

III osztály, < 0,1

SD ÉRTÉK

I osztály < 0,01 m

SZÍNKÓD

A1
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