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KEIM Optil – Mineralisk färg för alla underlag KEIM Optil – Mineralisk färg som aldrig förr

KEIM Silikatfärg har sedan 1878 varit känd som en mycket hållbar, diffusionsöp-
pen och miljövänlig mineralisk färg. Bindemedlet är kalievattenglas, en oorganisk
sammansättning av smält kvartsand och pottaska, med vatten tillsatt under tryck.
Produkten innehåller därför inga organiska lösningsmedel.

Det har hittills varit en förutsättning för användning av silikatfärg, att underlaget
har varit mineraliskt (t.ex. puts eller tegel). Andra underlag, t.ex. en gammal plast-
färg, har fordrat användning av speciell grundfärg, som har fungerat som en
brygga mellan det organiska underlaget och den mineraliska färgen.

KEIM har nu utvecklat en ny silikatfärg, KEIM Optil, som gör det möjligt att arbe-
ta direkt på organiska underlag. Bindemedlet är fortfarande kalievattenglas, till
det, är det tillsatt kieselsol, som är en oorganisk produkt med samma kemiska
utgångspunkt, bara fördelat som små partiklar i vatten.

KEIM Optils tillsatser gör det möjligt att använda silikatfärg både på mineraliska
och organiska underlag. Underlagets möjlighet att andas är densamma.

KEIM Optil kan användas på alla mineraliska underlag, även gipsskivor. Den kan
dessutom användas på de flesta allmänna, målade underlag.

KEIM Silikatfärgens estetiska kännetecken är en
helmatt framtoning med utpräglat strukturerad yta.
Oorganiska färgpigment säkrar ljusäktheten under
färgens livslängd.

Av de mineraliska färger som finns, har KEIM
Silikatfärg det största urvalet av färgnyanser. Detta
beror dels, på att silikatfärgen kan binda mer pig-
ment än de övriga mineraliska färgtyperna som
finns, dels på att KEIM hela tiden har arbetat med-
vetet med utvecklingen av de mineraliska färgpig-
menten, så att det kan erbjudas största möjliga
färgutbud.

Med den nya KEIM Optil är det glädjande för
KEIM att presentera ett större färgutbud än någon-
sin tidigare. Standardsortimentet omfattar ca 300
färgnyanser, och de presenteras i nyanser med en
färgintensitet som inte funnits tidigare.

På svåra underlag såsom delvisa spacklingar och
väggar med stora variationer i ljusförhållanden ger
KEIM Optils höga täckförmåga ett bra resultat.

9001 – nickeltitangul

9002 – ocker 

9003 – oxidröd

9009 – koboltblå

9011 – oxidorange

9012 – koboltgrön

9019 – cinnoberröd* 

9006 – ultramarinblå

1002 – silver

* innehåller organiskt pigment

Med reservation för avvikelser
i färgåtergivningen på grund
av trycktekniska orsaker.

9005 – oxidgrön

9020 – turkos

9021 – oxidsvart

1001 – guld
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