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Minerální barvy od firmy KEIM doslova nadchnou svým barevným účinkem
a přirodním matným vzhledem a to již od roku 1878.
Barvy od Keimu nejsou jen běžnou povrchovou úpravou – působí zcela
přirozeně a navíc zdůrazňují nezaměnitelnou strukturu podkladu.
Krystalově zářivé odstíny minerálních barev od Keimu vynikají již
v práškovém pigmentu, který je jejich základem.
Barvy KEIM dosahují mimořádné optické hloubky a trvanlivosti.
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Systémy venkovních
barev KEIM

Modrý statek - Květov

Vlastnosti

Výhody

Systémy venkovních barev KEIM splňují nejvyšší
požadavky na fyziku staveb, odolnost vůči vlivům
klimatu i ekologickou nezávadnost. Nesčetné objekty po
celém světě řadu desetiletí dosvědčují jedinečnou kvalitu
produktů KEIM.
V produktech firmy KEIMFARBEN je obsaženo více než
140 let znalostí a zkušeností.
Trojice produktů KEIM Purkristalat®, KEIM Granital®
a KEIM Soldalit® nabízí zpracovatelům, projektantům
i stavebníkům ideální fasádní barvy pro konkrétní
požadavky a oblast použití – s dlouhou životností,
světlostálé, odolné proti UV záření, ekonomicky výhodné
a ekologicky nezávadné.

––odolné vůči klimatickým vlivům po řadu desetiletí
––maximálně propustné pro vodní páru
––nehořlavé
––světlostálé a stabilní v UV záření
––minerálně matný vzhled povrchu
––nejrozmanitější výtvarné možnosti
––velmi úsporná spotřeba
––udržují fasády dlouho čisté
––již 140 let kompetence a zkušeností
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Národní muzeum, Praha

Systémy venkovních barev KEIM • KEIM Purkristalat® systém
KEIM Purkristalat® Farbpulver
čistě minerální dvousložková silikátová barva bez organických
přísad.
Barevné odstíny:
dle vzorkovnice KEIM Palette exclusiv i nestandardní barevné
odstíny

Zpracování:
malířská štětka, airless stříkání (tryska 0,79 mm)
Spotřeba (m2):
cca 0,35 kg pro dvojnásobný nátěr prášku a cca 0,4 l KEIM
Fixativu
Balení:
sáček 5 kg, pytel 30 kg
barevné koncentráty
sáček 0,5 kg a 5 kg

KEIM Fixativ®
Balení:
nádoba 4 a 24 l
paleta 4 x 96 l / 14 x 24 l

čistý tekutý křemičitan draselný.
Ředidlo pro KEIM Purkristalat ®.
Minerální fixační nátěr pro zpevnění podkladu.

KEIM Kristall–Felsit®
Barevné odstíny:
bílá
Zpracování:
malířská štětka
Spotřeba (m2):
0,1—0,2 kg
Balení:
nádoba 5 a 25 kg

silikátová zahušťovací přísada pro přednátěry.

Systémové a doplňkové produkty
KEIM Ätzflüssigkeit
Roztok pro odstranění vápenných sintrových vrstev.
KEIM Steinreiniger N
Neutrální univerzální čistič.
KEIM Algicid–Plus
Speciální připravek k odstranění mechu a plísní.
KEIM Lotexan
Bezbarvý hydrofobizační prostředek.
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Nástěnná malba z roku 1895 — Stein am Rhein, Švýcarsko

Systémy venkovních barev KEIM • KEIM Soldalit® systém
KEIM Soldalit®
sol-silikátová barva pro trvanlivé nátěry na minerální, smíšené
a disperzní podklady bez nutnosti použití spojovacího můstku.
Barevné odstíny:
bílá, dle vzorkovnic KEIM Palette exclusiv, KEIM Avantgarde,
barevné koncentráty 9001—9012, nestandardní barevné odstíny

Zpracování:
malířská štětka, váleček, airless stříkání (tryska 0,79 mm)
Spotřeba (m2):
cca 0,4 kg pro dvojnásobný nátěr a cca 0,05 l ředidla KEIM
Soldalit ®–Fixativ
Balení:
nádoba 5 a 18 kg (bílý odstín), 25 kg (probarvené odstíny)*
paleta 32 x 18 kg / 70 x 5 kg (bílý odstín),
24 x 25 kg (probarvené odstíny)

KEIM Soldalit®–Grob
povrstvovací sol-silikátová barva pro přednátěry k vyrovnání
drobných strukturních rozdílů a k překlenutí drobných
vlásečnicových trhlin na minerální, smíšené a disperzní
podklady bez nutnosti použití spojovacího můstku.
Barevné odstíny:
Bílá, dle vzorkovnic KEIM Palette exclusiv, KEIM Avantgarde,
nestandardní barevné odstíny, z technologických důvodů jsou
odstíny světlejší

Zpracování:
malířská štětka
Spotřeba (m2):
cca 0,25 kg pro základní nátěr
a cca 0,035 l ředidla KEIM Soldalit ®–Fixativ
Balení:
nádoba 5 a 18 kg (bílý odstín), 25 kg (probarvené odstíny)*
paleta 32 x 18 kg / 70 x 5 kg (bílý odstín),
24 x 25 kg (probarvené odstíny)

KEIM Soldalit®–Fixativ
minerální ředidlo pro KEIM sol-silikátové barvy.
minerální fixační nátěr pro zpevnění podkladu.

Balení:
nádoba 5 a 20 l
paleta 24 x 20 l/ 96 x 5 l

KEIM Soldalit®–arte
Sol-silikátová barva bez titanové běloby (oxid titaničitý)
s výrazným optickým účinkem.
Barevné odstíny:
přírodní bílá, dle vzorkovnic KEIM Palette exclusiv, KEIM
Avantgarde, nestandardní barevné odstíny

Zpracování:
malířská štětka
Spotřeba (m2):
cca 0,4 kg pro dvojnásobný nátěr a cca 0,05 l ředidla KEIM
Soldalit ®–Fixativ
Balení:
nádoba 5 a 18 kg (bílý odstín), 25 kg (probarvené odstíny)*
paleta 32 x 18 kg / 70 x 5 kg (bílý odstín),
24 x 25 kg (probarvené odstíny)

KEIM Soldalit®–arte–Grob
Povrstvovací sol‑silikátová barva bez titanové běloby (oxid titaničitý)
pro přednátěry k vyrovnání drobných strukturních rozdílů
a k překlenutí drobných vlásečnicových trhlin pro disperzní, minerální
a smíšené podklady bez nutnosti použití spojovacího můstku.
Barevné odstíny:
Přírodní bílá, dle vzorkovnic KEIM Palette exclusiv, KEIM
Avantgarde, nestandardní barevné odstíny, z technologických
důvodů jsou odstíny světlejší

Zpracování:
malířská štětka
Spotřeba (m2):
cca 0,25 kg pro základní nátěr
a cca 0,035 l ředidla KEIM Soldalit ®–Fixativ
Balení:
nádoba 5 a 18 kg (bílý odstín), 25 kg (probarvené odstíny)*
paleta 32 x 18 kg / 70 x 5 kg (bílý odstín),
24 x 25 kg (probarvené odstíny)

KEIM Soldalit®–ME

minimiert
NOx

Vysoce specializovaná sol-silikátová fasádní barva
s fotokatalytickým účinkem na organické, minerální a smíšené
podklady a na zateplovací systémy. Fotokatalyticky aktivní,
rozkládá škodlivé plyny (např. NOx, VOC) a organická
znečištění.
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Barevné odstíny:
bílá, dle vzorkovnic KEIM Palette exclusiv, KEIM Avantgarde,
nestandardní barevné odstíny

Zpracování:
malířská štětka, váleček, airless stříkání (tryska 0,79 mm)
Spotřeba (m2):
cca 0,4 kg pro dvojnásobný nátěr a cca 0,05 l ředidla KEIM
Soldalit ®–Fixativ
Balení:
nádoba 5 a 18 kg (bílý odstín), 25 kg (probarvené odstíny)*
paleta 32 x 18 kg / 70 x 5 kg

* Od ledna 2020 balení po 18 kg

Ústavní soud v Brně

Systémy venkovních barev KEIM • Soldalit® systém
KEIM Soldalit®–Coolit
Inovativní Sol-silikátová barva snižující sluneční zahřívání fasád
s tmavými odstíny. KEIM Soldalit-Coolit je vodoodpudivý,
zářivý, UV stabilní a vysoce odolný povětrnostním vlivům. Podíl
organické složky < 5%.
Barevné odstíny:
KEIM Palette Exclusiv, KEIM Avantgarde-Farbkarte až na několik
vyjímek, Monochromtöne S9001, S9002, S9003, S9004, S9005,
S9006, S9007, S9010, S9011 (S9008 se blíží KEIM Palette)

Zpracování:
štětka, váleček, airless stříkání
Spotřeba (m2):
pro dvojnásobný nátěr cca 0,45 kg
Balení:
nádoba 5 a 18 kg (bílý odstín), 25 kg (probarvené odstíny)*
paleta 32 x 18 kg / 70 x 5 kg

KEIM Contact–Plus (Color)
Zpracování:
vždy malířskou štětkou
Spotřeba (m2):
cca 0,4 kg pro jeden základní nátěr a cca 0,04 l ředila KEIM
Soldalit ® Fixativ (KEIM Spezial–Fixativ)
Balení:
nádoba 5 a 25 kg
paleta 24 x 25 kg / 70 x 5 kg

povrstvovací silikátová barva pro přednátěry k vyrovnání
drobných strukturních rozdílů, k překlenutí drobných
vlásečnicových trhlin (0,5 mm) a jako spojovací můstek pro
přetření disperzních a olejových nátěrů.
Barevné odstíny:
bílá, dle vzorkovnic KEIM Palette exclusiv, KEIM Avantgarde,
nestandardní barevné odstíny, z technologických důvodů jsou
odstíny světlejší

KEIM Contact–Plus–Grob (Color)
hrubá povrstvovací silikátová barva pro přednátěry k vyrovnání
drobných strukturních rozdílů, k překlenutí drobných
vlásečnicových trhlin (1 mm) a jako spojovací můstek pro
přetření disperzních a olejových nátěrů.
Barevné odstíny:
bílá, dle vzorkovnic KEIM Palette exclusiv, KEIM Avantgarde,
nestandardní barevné odstíny, z technologických důvodů jsou
odstíny světlejší

Zpracování:
vždy malířskou štětkou
Spotřeba (m2):
cca 0,6 kg pro jeden základní nátěr a cca 0,04 l ředila KEIM
Soldalit ® Fixativ (KEIM Spezial–Fixativ)
Balení:
nádoba 5 a 25 kg
paleta 24 x 25 kg / 70 x 5 kg

Systémové a doplňkové produkty
KEIM Ätzflüssigkeit
Roztok pro odstranění vápenných sintrových vrstev.
KEIM Dispersionsentferner
pastózní emulze k odstraňování disperzních a latexových
barev.
KEIM Silangrund
základovací hydrofobizační prostředek.

34
36
34

KEIM Spachtel
Stěrková hmota na silikátové bázi.
KEIM I&F–Grund
Izolační paropropustný základovací přípravek.
KEIM Steinreiniger N
Neutrální univerzální čistič.
KEIM Algicid–Plus
Speciální připravek k odstranění mechu a plísní.

42
34
36
34

* Od ledna 2020 balení po 18 kg
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Rodinný dům v Bílovicích n. Svitavou

Systémy venkovních barev KEIM • KEIM Granital® systém
KEIM Granital®
jednosložková silikátová barva pro trvanlivé nátěry na všechny
minerální podklady.
Barevné odstíny:
bílá, dle vzorkovnic KEIM Palette exclusiv, KEIM Avantgarde,
barevné koncentráty 9001—9010, zlatá 1001, stříbrná 1002,
nestandardní barevné odstíny

Zpracování:
malířská štětka, váleček, airless stříkání (tryska 0,79 mm)
Spotřeba (m2):
cca 0,35 kg pro dvojnásobný nátěr a cca 0,05 l ředidla KEIM
Spezial–Fixativ
Balení:
nádoba 5 a 25 kg (18 kg)*
paleta 24 x 25 kg / 70 x 5 kg

KEIM Granital®–Grob
povrstvovací silikátová barva pro přednátěry k vyrovnání
drobných strukturních rozdílů a k překlenutí drobných
vlásečnicových trhlin.
Barevné odstíny:
dle vzorkovnice KEIM Palette exclusiv, KEIM Avantgarde
i nestandardní barevné odstíny, z technologických důvodů jsou
odstíny světlejší

Zpracování:
malířská štětka
Spotřeba (m2):
cca 0,2 kg pro základní nátěr a cca 0,02 l ředidla KEIM Spezial–
Fixativ
Balení:
nádoba 5 a 25 kg (18 kg)*
paleta 24 x 25 kg / 70 x 5 kg

KEIM Spezial–Fixativ®
minerální ředidlo pro KEIM jednosložkové silikátové barvy.
minerální fixační nátěr pro zpevnění podkladu.

Balení:
nádoba 5 a 20 l
paleta 24 x 20 l / 96 x 5 l

* Balení uvedené v závorce platí od ledna 2020.
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Rodinný dům v Bílovicích n. Svitavou

Galerie 8smička v Humpolci

Systémy venkovních barev KEIM • Lasur® systém
KEIM Design–Lasur
hotový lazurovací koncentrát na sol-silikátové bázi podle DIN 1062-1,
v systému s materiály KEIM Design-Base a KEIM Design-Fixativ, pro
vytváření transparentních lazur s výrazným minerálním charakterem.
Barevné odstíny:
bílá, dle vzorkovnic KEIM Palette exclusiv, KEIM Avantgarde,
barevné koncentráty D9001-D9012, D1001 (zlatá), D1002
(stříbrná), D1003 (měď) a D1004 (lávová červeň), D9018
a D9020 (jen interiér), nestandardní barevné odstíny

Zpracování:
malířská lazurní štětka
Spotřeba (m2):
0,02—0,1 l KEIM Design–Lasur
a KEIM Design–Fixativ dle intenzity lazury
Balení:
nádoba 1 l, 5 l, 15 l

KEIM Design–Base
nepigmentovaná přísada na sol-silikátové bázi do lazury KEIM
Design-Lasur k nastavení požadované transparence,
konzistence a tloušťky pro ideální zpracování vrstvy.

Balení:
nádoba 5 a 15 l

KEIM Design–Fixativ
materiál pro ředění a základní nátěry na sol‑silikátové bázi pro
systém KEIM Design-Lasur.

Balení:
nádoba 5 a 20 l

KEIM Restauro®–Lasur
Minerální barva pro tenkovrstvé lazurní nátěry přírodního
kamene.
Barevné odstíny:
bílá, dle vzorkovnic KEIM Naturstein, KEIM Palette exclusiv,
barevné koncentráty 9001—9012, nestandardní barevné odstíny

Zpracování:
malířská lazurní štětka
Spotřeba (m2):
0,02—0,1 l KEIM Restauro®–Lasur
a KEIM Restauro®–Fixativ dle intenzity lazury
Balení:
nádoba 1 l, 5 l, 15 l

KEIM Restauro®–Fixativ
ředidlo pro KEIM Restauro®–Lasur.
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Balení:
nádoba 5 a 20 l

Státní zámek Červená Lhota, realizováno v roce 1994

Systémy barev a malt KEIM na beton • KEIM Concretal systém
KEIM Concretal®-W
Jednokomponentní barva na silikátové bázi s naprosto
světlostálými pigmenty pro kryvé nátěry betonu (podle principu
ochrany W). Concretal-W se vyznačuje vysokou
vodoodpudivostí. Princip ochrany: ochrana před vodou,
chloridy a zvětráváním.
Barevné odstíny:
bílá, dle vzorkovnic KEIM Palette exclusiv

Zpracování:
štětka, váleček, airless stříkání
Spotřeba (m2):
0,35 kg pro dvojnásobný nátěr
a 0,02 l KEIM Concretal–Fixativ
Balení:
nádoba 5 kg a 25 kg
paleta: 24 x 25 kg / 70 x 5 kg

KEIM Concretal®-W-Grob
Concretal-W-Grob slouží jako penetrační nátěr na složitých
a vyspravovaných betonových plochách. Concretal-W-Grob
uzavírá vlasové trhliny a vyrovnává struktury.

Zpracování:
štětka, váleček
Spotřeba (m2):
jako penetrace 0,20 kg + 0,02 l Concretal-Fixativ
Balení:
nádoba 5 kg a 25 kg
paleta: 24 x 25 kg / 70 x 5 kg

KEIM Concretal®-C
Jednokomponentní barva na Solsilikát-Acrylové bázi dle
ZTV‑ING OS-B a OS-C s vysokou ochranou před karbonatací
pro kryvé nátěry betonu s minerálně matným povrchem a
silikátovým charakterem. Princip ochrany: ochrana před CO2,
ochrana před vodou, ochrana před chloridy.

Barevné odstíny:
bílá, KEIM Palette Exclusiv
Zpracovánní:
štětka, váleček, airless stříkání
Spotřeba (m2):
dvojnásobný nátěr neředěný 0,3 kg²
Balení:
nádoba 5 kg a 25 kg
paleta: 24 x 25 kg / 70 x 5 kg

KEIM Concretal®-MKH
Minerální jednosložková antikorozní ochrana a adhezní most
s obsahem cementu podle ZTV-ING PCC I a II. Použití jako
minerální antikorozní ochrana výztuže v betonu a jako adhezní
most pro silový spoj Concretal-Mörtel-R při opravách betonu.
Barevné odstíny:
šedý

Zpracování:
lžíce, špachtle, stříkání
Spotřeba (m2):
1,80 kg na mm tloušťky vrstvy
Balení:
pytel 25 kg
paleta: 40 x 25 kg

KEIM Concretal®-Feinspachtel
Pro použití PCC II der ZTV-ING. K vyrovnávání vyspravených
míst (malta) a k uzavírání pórů a lunkrů škrábanou stěrkou.
Celoplošné stěrkování v tloušťkách vrstvy 0,5—4 mm. K zatírání
lunkrů s přídavkem materiálu Concretal-Spezialvergütung do
záměsové vody. Nepropustná pro vodu, mrazuvzdorná
a odolná vůči posypovým solím, lze stříkat technologií
stříkaného betonu.

Barevné odstíny:
šedý
Zpracování:
lžíce, špachtle, stříkání
Spotřeba (m2):
1,75 kg na mm tloušťky vrstvy
Balení:
pytel 25 kg
paleta: 40 x 25 kg

KEIM Concretal®-Universalmörtel-S
Malta pro rychlé opravy betonu na pozemních stavbách
k vysprávkám defektních míst, tloušťka 5—60 mm (ve více
vrstvách).
Dá se zpracovávat bez antikorozní ochrany a adhezního mostu,
výrazná lepivost, dobře drží na stěnách a stropech, lze hladit
jako hrubá stěrka. Vhodná pro opravy lehčeného betonu.
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Barevné odstíny:
šedý
Zpracování:
lžíce, špachtle
Spotřeba (m2):
1,60 kg na mm tloušťky vrstvy
Balení:
pytle 25 kg
paleta: 40 x 25 kg

Obytný dům od architektů GIGON – GUYER ARCHITEKTEN z roku 2002, Zürich, Švýcarsko

Systémy barev a malt KEIM na beton • KEIM Concretal systém
KEIM Concretal®-Spezialvergütung
Přísada do záměsové vody pro Concretal-Feinspachtel na
problematických podkladech a při použití jako škrabaná stěrka
nebo k zatírání lunkrů.
Barevné odstíny:
bělavý

Zpracování:
lžíce, hladítko z tvrdé gumy na škrabanou stěrku, štětka na zatírání
lunkrů
Spotřeba (m2):
cca 1,5 l na 25 kg Concretal-Feinspachtel (suchá směs)
Balení:
nádoba 5 l
paleta: 70 x 5 l

KEIM Concretal–Lasur
hotový lazurovací koncentrát na sol-silikátové bázi podle DIN 1062-1
pro tenkovrstvé lazurní nátěry betonu.
Barevné odstíny:
bílá, dle vzorkovnic KEIM Palette exclusiv, barevné koncentráty
9001—9012, nestandardní barevné odstíny

Zpracování:
malířská lazurní štětka
Spotřeba (m2):
0,02—0,1 l KEIM Concretal–Lasur a KEIM Concretal–Fixativ dle
intenzity lazury
Balení:
nádoba 1 l, 5 l, 15 l

KEIM Concretal–Base
nepigmentovaná přísada na sol-silikátové bázi do lazury KEIM
Concretal-Lasur k nastavení požadované transparence,
konzistence a tloušťky pro ideální zpracování vrstvy.

Balení:
nádoba 5 a 15 l

KEIM Concretal–Fixativ
Balení:
nádoba 5 a 20 l

ředidlo pro KEIM Concretal-Lasur.

KEIM Concretal–Black
sol-silikátová barva na beton a omítky.
Barevné odstíny:
Purity, Forest, Aurora, Eclipse a Pearl

18

Zpracování:
štětka, váleček, airless stříkání
Spotřeba (m2):
0,38 kg KEIM Concretal–Black a 0,02 l KEIM Concretal–Fixativ
Balení:
nádoba 2,5 kg, 5 kg, 18 kg
paleta: 32 x 18 kg/ 70 x 5 kg

Firemní budova u Crolles od Paul&Seguin Architectes, Grenoble, foto: © Paul&Seguin Architectes

V-Tower v Praze

Systémy vnitřních barev KEIM

20

Vlastnosti

Výhody

Systémy vnitřních barev KEIM se vyznačují prvotřídními
stavebně biologickými vlastnostmi a vyhovují
nejrůznějším požadavkům na vnitřní prostory.
KEIM Quarzil je vzhledem k velice kvalitním surovinám
vhodný především pro reprezentativní a historické
interiéry.
KEIM Optil je určený pro použití v kvalitní architektuře
a při náročných světelných podmínkách.
KEIM Ecosil-ME má speciální recepturu pro silně
frekventované prostory. Je vysoce odolný proti otěru
a oděru a současně snižuje výskyt škodlivých plynů
a pachů – KEIM Ecosil-ME vyhovuje nejvyšším nárokům
na vnitřní barvy.
KEIM Biosil reaguje na růst ekologických a hygienických
požadavků. Je vhodný i pro alergiky.
Systém KEIM Mycal nabízí individuální systémová řešení
pro prostory napadené nebo ohrožené plísněmi.
KEIM Innotop je vnitřní barva „pro všechny podklady“.

––vysoká difuzní propustnost
––bez přídavku rozpouštědel a změkčovadel
––nehořlavé
––bez biocidů
––vysoká kryvost
––minerální alkalické složení brání růstu plísní
––vhodné pro alergiky
––nezávislé atesty
––barva KEIM Biosil byla ohodnocena přísnou
značkou kvality „natureplus“

Machoninova pasáž v Pardubicích

Systémy vnitřních barev KEIM  
KEIM Biosil®
Nealergizující vnitřní silikátová jednosložková barva.
Vhodné pro alergiky.
Třída otěru za mokra: 2.
Barevné odstíny:
bílá, dle vzorkovnice KEIM Palette exclusiv i nestandardní barevné
odstíny

Zpracování:
malířská štětka, váleček, airless
Spotřeba (m2):
cca 0,25 l pro dvojnásobný nátěr
a cca 0,025 l ředidla KEIM Spezial–Fixativ
Balení:
nádoba 5 a 12,5 l
paleta 24 x 15 l / 70 x 5 l

KEIM Ecosil®–ME
Vysoce kvalitní omyvatelná nealergizující vnitřní silikátová
jednosložková barva s fotokatalytickými aktivními pigmenty.
Třída otěru za mokra: 1.

minimiert
NOx

Barevné odstíny:
bílá, dle vzorkovnice KEIM Palette exclusiv i nestandardní barevné
odstíny
iNOx
ffect

Zpracování:
malířská štětka, váleček, airless
Spotřeba (m2):
cca 0,3 l pro dvojnásobný nátěr a cca 0,03 l KEIM Spezial–
Fixativu
Balení:
nádoba 5 a 15 l (12,5 l)*
paleta 24 x 15 l / 70 x 5 l

KEIM Optil®
Nealergizující vnitřní sol-silikátová jednosložková barva s
Makrofill-technologií a možností míchání speciálních sytých
barevných odstínů. Třída otěru za mokra: 2.
Barevné odstíny:
Bílá a dle vzorkovnice KEIM Palette exclusiv a Avantgarde
i nestandardní barevné odstíny

Zpracování:
malířská štětka, váleček
Spotřeba (m2):
cca 0,25 l pro dvojnásobný nátěr
Balení:
nádoba 5 a 15 l (12,5 l)*
paleta 24 x 15 l / 70 x 5 l

KEIM Innotop®
hotová vnitřní sol-silikátová barva podle DIN EN 13 300
(splňuje i požadavky DIN 18363 odst. 2.4.1).
KEIM Innotop je univerzální materiál pro nové i renovační nátěry
stěn i stropů.
Třída otěru za mokra: 3.
Barevné odstíny:
bílá a podle vzorkovnice KEIM Palette exclusiv i nestandardní
barevné odstíny

Zpracování:
štětka, váleček, stříkání
Spotřeba (m2):
na hladkém podkladu cca 0,25 l pro dvojnásobný nátěr
Balení:
nádoba 5 a 12,5 l
paleta 24 x 15 l / 70 x 5 l

KEIM Innostar®
hotová vnitřní sol-silikátová jednovrstvá barva podle DIN EN
13 300 (splňuje i požadavky DIN 18363 odst. 2.4.1).
KEIM Innostar je barva bez přídavků konzervantů a spojuje
maximalní kryvost s vysokou výtěžností, vhodná pro výmalbu stěn
i stropů.
Třída otěru za mokra: 1.
Barevné odstíny:
bílá

Zpracování:
štětka, váleček, stříkání
Spotřeba (m2):
jeden nátěr na hladkém podkladu cca 0,125 l
Balení:
nádoba 5 a 12,5 l
paleta 24 x 15 l / 70 x 5 l

KEIM Intact
povrstvovací silikátová barva pro přednátěry k vyrovnání
drobných strukturních rozdílů, k překlenutí drobných
vlásečnicových trhlin (0,5 mm) a nebo jako povrstvovací
přísada.
Barevné odstíny:
bílá, dle vzorkovnice KEIM Palette exclusiv i nestandardní barevné
odstíny (odstín je světlejší)

Zpracování:
malířská štětka (váleček)
Spotřeba (m2):
cca 0,25 l a cca 0,025 l ředidla
KEIM Spezial–Fixativ
Balení:
nádoba 5 a 15 l
paleta 24 x 15 l / 70 x 5 l
* Balení uvedené v závorce platí od ledna 2020.
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The White Galery 23
v Osíku

Systémy vnitřních barev KEIM • KEIM Mycal® systém
KEIM Mycal®–Top
Hydroaktivní vysoce specializovaná silikátová barva s různými
formami účinku proti plísním s fotokatalytickými aktivními
pigmenty.

minimiert
NOx

Barevné odstíny:
bílá a podle vzorkovnice KEIM Palette exclusiv i nestandardní
barevné odstíny
iNOx
ffect

Zpracování:
štětka, váleček, stříkání
Spotřeba (m2):
cca 0,25 l pro dvojnásobný nátěr
a cca 0,025 l ředidla KEIM Spezial–Fixativ
Balení:
nádoba 5 a 15 l (12,5 l)*
paleta 24 x 15 l / 70 x 5 l

KEIM Mycal®–Fix
Speciální penetrace k vázání spór plísní. Má zpěvňující účinek
a upravuje savost povrchu.

Spotřeba (m2):
cca 0,2 l
Balení:
nádoba 5 a 20 l
paleta 24 x 20 l / 96 x 5 l

KEIM Mycal®–Por
Suchá vápenná maltová směs s vysokými sorbčními vlastnostmi
upravujícími vlhkost.
Barevné odstíny:
bílá

Zpracování:
hladítko, lžíce, omítačka
Spotřeba (m2):
cca 1,3 kg/mm tloušťky
Balení:
pytel 25 kg
paleta 42 x 25 kg

* Balení uvedené v závorce platí od ledna 2020.
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Bistro v Praze

Fantova kavárna, Hlavní nádraží v Praze

Systémy vnitřních barev KEIM • Reversil® systém
KEIM Reversil®
Jednosložkový reverzibilní minerální materiál k ochraně
historických maleb a podkladů.
Barevné odstíny:
bílá, dle vzorkovnice KEIM Palette exclusiv i nestandardní barevné
odstíny

Zpracování:
malířská štětka, váleček
Spotřeba (m2):
cca 0,3 l pro dvojnásobný nátěr
Balení:
nádoba 5 a 15 l
paleta 24 x 15 l / 70 x 5 l

KEIM Reversil®–Schlämme
Povrstvovací a zahušťovací reverzibilní přísada pro KEIM
Reversil.
Barevné odstíny:
bílá

Zpracování:
malířská štětka, váleček
Spotřeba (m2):
cca 0,5 kg
Balení:
nádoba 5 a 25 kg
paleta 24 x 25 kg / 70 x 5 kg

KEIM Reverfix
Základovací a ředicí přípravek pro KEIM Reversil.
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Balení:
nádoba 5 a 20 l

Národní muzeum v Praze

Katedrála Božského Spasitele v Ostravě

Vápenné systémy KEIM

Obytný dům v Chebu

28

Vlastnosti

Výhody

Vápno má jako přírodní stavební hmota tradici
dlouhou několik tisíciletí. I jako pojivo pro barvy se
vápno používá už od příchodu křesťanství. Vápenné
nátěry mají svéráznou estetiku, charakteristickou
zářivost a hravý, obláčkovitý vzhled bez jednotvárné
uniformity a rovnoměrnosti.
Vápenné produkty firmy KEIM se vyznačují zejména
tím, že jako pojivo používají minimálně 3 roky
uleželé hašené vápno.
Systém KEIM Athenit byl vyvinut speciálně pro použití
v historických interiérech a pro alternativní bytovou
výstavbu. Neobsahuje žádná syntetická pojiva.
Systém KEIM Romanit je pojatý jako stavebnicová
sada jednotlivých autentických, originálních a v praxi
osvědčených komponentů pro nátěry v interiéru
i exteriéru.

––autentické
––přírodní
––difuzně otevřené
––ekologické
––baktericidní

Klášter v Českém Krumlově

Vápenné systémy KEIM • KEIM Athenit® systém
KEIM Athenit®–lucente
hotová vnitřní vápenná barva s klasickým vápenným listrovým
efektem.
Bez organických přísad a bez titanové běloby.
Barevné odstíny:
bílá, vybrané odstíny dle vzorkovnic KEIM Palette exclusiv, KEIM
Avantgarde, vybrané nestandardní barevné odstíny, tónování
s pigmenty Athenit ®–coloranti do 50 %

Zpracování:
malířská štětka
Spotřeba (m2):
cca 0,3 kg pro dvojnásobný nátěr
Balení:
nádoba 24 kg

KEIM Athenit®–forte
hotová vnitřní vápenná barva se zvýšenou krycí schopností.
bez organických přísad a s titanovou bělobou.
Barevné odstíny:
bílá, vybrané odstíny dle vzorkovnic KEIM Palette exclusiv, KEIM
Avantgarde, vybrané nestandardní barevné odstíny, tónování
s pigmenty Athenit ®–coloranti do 50 %

Zpracování:
malířská štětka
Spotřeba (m2):
cca 0,35 kg pro dvojnásobný nátěr
Balení:
nádoba 24 kg

KEIM Athenit®–fondo
Zpracování:
malířská štětka
Spotřeba (m2):
cca 0,4 kg
Balení:
nádoba 24 kg

povrstvovací nátěr pro sjednocení rozdílných struktur a jako
adhezní most pro KEIM Athenit–fino.
Barevné odstíny:
bílá

KEIM Athenit®–fino
Zpracování:
hladítko, špachtle
Spotřeba (m2):
cca 2 kg při tloušťce 2 mm
Balení:
nádoba 24 kg

hotová vnitřní vápenná stěrková hmota.
Barevné odstíny:
lomená bílá, tónování s pigmenty Athenit ®–coloranti do 10%

KEIM Athenit®–liscio
Zpracování:
hladítko, špachtle
Spotřeba (m2):
cca 0,4 kg při tloušťce 0,5 mm
Balení:
nádoba 24 kg

hotová vnitřní jemná vápenná stěrková hmota.
Barevné odstíny:
bílá, tónování s pigmenty Athenit ®–coloranti do 10%

Systémové a doplňkové produkty
KEIM Ätzflüssigkeit
Roztok pro odstranění vápenných sintrových vrstev.
KEIM Spachtel
Stěrková hmota na silikátové bázi.
KEIM I&F–Grund
Izolační paropropustný základovací přípravek.
KEIM Algicid–Plus
Speciální připravek k odstranění mechu a plísní.
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KEIM Intact
Povrstvovací silikátová barva.

16

42
34
34

Veškeré produkty systému Athenit na objednání.
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Radnice v Českém Krumlově

Vápenné systémy KEIM • KEIM Romanit® systém
KEIM Romanit®–Farbe
hotová vápenná venkovní modifikovaná barva.
Barevné odstíny:
bílá, vybrané odstíny dle vzorkovnic KEIM Palette exclusiv, KEIM
Avantgarde, vybrané nestandardní barevné odstíny

Zpracování:
malířská štětka
Spotřeba (m2):
cca 0,35 kg pro dvojnásobný nátěr
Balení:
nádoba 5 a 20 kg
paleta 24 x 20 kg / 70 x 5 kg

KEIM Romanit®–vápenné produkty
Romanit®–Schlämmzusatz:

Barevné odstíny:
světle šedá
Zpracování:
malířská štětka
Balení:
nádoba 5 a 25 kg

Romanit®–Sumpfkalk:

Balení:
nádoba 5 a 20 kg

Romanit®–Kaseinpulver:

Balení:
nádoba 0,7 kg

Romanit®–Leinöl:

Balení:
nádoba 1l

zahušťovací přísada do barvy KEIM Romanit ®–Farbe při
výskytu vlasových trhlin a strukturních rozdílů.

vysoce kvalitní čisté mramorové vápno minimálně 3 roky
odležené.

kaseinový prášek jako pojivová přísada do KEIM Romanit ® Sumpfkalk.

lněný olej jako přísada pro snížení vodonasákavosti vápenných
nátěrů.

Systémové a doplňkové produkty
KEIM Ätzflüssigkeit
Roztok pro odstranění vápenných sintrových vrstev.
KEIM Dispersionsentferner
pastózní emulze k odstraňování disperzních a latexových
barev.
KEIM Silangrund
základovací hydrofobizační prostředek.
KEIM Spachtel
Stěrková hmota na silikátové bázi.
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34
36
34
42

KEIM I&F–Grund
Izolační paropropustný základovací přípravek.
KEIM Steinreiniger N
Neutrální univerzální čistič.
KEIM Algicid–Plus
Speciální připravek k odstranění mechu a plísní.
KEIM Contact–Plus
Povrstvovací silikátová barva.
KEIM Contact–Plus–Grob
Hrubá povrstvovací silikátová barva.

34
36
34
9
9

Muzeum strašidel v Pelhřimově

Systémy KEIM pro úpravu
a ochranu přírodního kamene

34

Vlastnosti

Výhody

Narůstající znečištění životního prostředí jako
například agresivní kyseliny, ale také vlhkost
mají na svědomí pozvolný rozklad a ničení řady
přírodních stavebních materiálů. Obzvláště se to
bezpochyby týká přírodního kamene.
K sanaci takových škod se zvláště dobře hodí
celosvětově osvědčené produkty pro renovaci
přírodního kamene značky KEIMFARBEN.
Četné stavby z přírodního kamene doma
i v zahraničí sanované produkty KEIM jsou
dokladem standardu vysoké kvality i v této speciální
oblasti ochrany staveb.

––přizpůsobená renovace pomocí specifických komponent
––účinná ochrana před kyselinami a vlhkostí
––široké spektrum použití
––rozmanité možnosti skladby
––jistota pro uživatele díky rozsáhlému servisu KEIM pro
přírodní kámen

Schwarzenberská hrobka

Systémy KEIM pro přírodní kámen • Restauro® systém
KEIM Restauro®–Grund
minerální restaurátorská suchá hmota pro vyplnění hlubokých
poškození.
Barevné odstíny:
šedá

Zpracování:
hladítko, špachtle
Spotřeba (m2):
cca 20 kg při vrstvě 1 cm
Balení:
pytel 30 kg

KEIM Restauro®–Top
minerální restaurátorská suchá hmota s hydraulickými pojivy pro
finální úpravu opraveného místa dle originálu v barvě a struktuře
povrchové části kamene.
Barevné odstíny:
dle vzorkovnice KEIM Naturstein i nestandardní barevné odstíny

Zpracování:
hladítko, špachtle
Spotřeba (m2):
cca 20 kg při vrstvě 1 cm
Balení:
pytel 30 kg

KEIM Restauro®–Fuge
minerální restaurátorská suchá hmota s hydraulickými pojivy
k vyspravení poškozených spár ve zdech z přírodního kamene
nebo cihel.
Barevné odstíny:
dle vzorkovnice KEIM Naturstein i nestandardní barevné odstíny

Zpracování:
hladítko, špachtle
Spotřeba:
cca 0,2 kg na běžný metr
při hloubce a šířce spáry 1 cm
Balení:
pytel 30 kg

KEIM Restauro®–Gieß
minerální restaurátorská suchá hmota s hydraulickými pojivy
k odlévání.
Barevné odstíny:
dle vzorkovnice KEIM Naturstein i nestandardní barevné odstíny

Zpracování:
odlévání do forem
Spotřeba:
cca 2,2 kg/l
Balení:
pytel 30 kg

Systémové a doplňkové produkty
KEIM Ätzflüssigkeit
Roztok pro odstranění vápenných sintrových vrstev.
KEIM Dispersionsentferner
pastózní emulze k odstraňování disperzních a latexových
barev.
KEIM Silangrund
základovací hydrofobizační prostředek.
KEIM Spachtel
Stěrková hmota na silikátové bázi.
KEIM I&F–Grund
Izolační paropropustný základovací přípravek.
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KEIM Steinreiniger N
Neutrální univerzální čistič.
KEIM Algicid–Plus
Speciální připravek k odstranění mechu a plísní.
KEIM Contact–Plus
Povrstvovací silikátová barva.
KEIM Contact–Plus–Grob
Hrubá povrstvovací silikátová barva.
KEIM Restauro®–Lasur
Barva pro tenkovrstvé lazurní nátěry.

36
34
9
9
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Klášter ve Vyšším Brodu

Produkty KEIM pro výtvarnou
tvorbu

38

Vlastnosti

Výhody

Možnosti výtvarné práce s minerálními produkty
jsou velmi rozmanité. V památkové péči, při výmalbě
interiérů i při úpravě moderních fasád – všude je
nepřehlédnutelná tendence k náročným a kvalitním
minerálním aplikačním technikám.
Od malířů se stále častěji požadují kreativní,
technicky kvalitní a opticky atraktivní výtvarná řešení.
Zejména historické hlazené techniky, např. klasická
technika stucco llustro, se díky svému ušlechtilému
vzhledu těší nové oblibě.
KEIM ve své nabídce pohotově reaguje na potřeby
malířů, výtvarníků i restaurátorů a přináší jim širokou
škálu produktů pro kreativní práci.

––rozsáhlá paleta produktů
––velký výběr odstínů
––kvalitní minerální vlastnosti jako mimořádně dlouhá
životnost, maximální propustnost pro páru, světlostálost
apod.
––inovativní materiály nabízejí nové možnosti ztvárnění
––velké kreativní možnosti od historických po moderní

Produkty KEIM pro výtvarnou tvorbu  
KEIM Silikat–Kreiden*
čistě anorganické pigmenty, lisované do tvaru kříd – křídy pro
venkovní a vnitřní malby.
Barevné odstíny:
26 odstínů KEIM Silikat-Kreiden

Balení:
sada: kazeta s 28 hranatými křídami v 26 odstínech a 3 x 1 l KEIM
Silikat–Kreiden–Fixativ
upozornění: silikátové křídy lze objednat také jednotlivě po 1 ks

KEIM Dekorfarben*
čistě silikátové barvy pro venkovní a vnitřní dekorativní malby.
Barevné odstíny:
26 odstínů podle vzorkovníku KEIM Farben–Spektrum
(Dekorfarben)

Zpracování:
štětec, malířská štětka, lazurní malířská štětka
Balení:
sáček 250 g, 500 g, 5 kg
sada: kazeta 8 lahviček po 150 g (odstíny 504, 509, 511, 515,
516, 521, 531, 540) a 2 lahvičky po 150 g (bílá, odstín 546), 1 l
Keim Fixativ, štětec, plochý stětec Modler, houba, lazurní štětka,
zkušební deska

KEIM Künstlerfarben*
čistě silikátové barvy pro venkovní a vnitřní umělecké nástěnné
malby.
Barevné odstíny:
30 odstínů podle vzorkovníku KEIM Farben–Spektrum
(Künstlerfarben)

Zpracování:
štětec, malířská štětka, lazurní malířská štětka
Balení:
sklenice 100 ml, 250 ml, 500 ml
sada: kazeta 10 tub po 20 cm3 (odstíny K911, K915, K916, K925,
K927, K928, K932, K937, 2 x K939 bílá), 2 x 0,5 l Keim Fixiermittel,
štětec, plochý stětec Modler, houba, lazurní štětka, vizírka,
zkušební deska

Systémové a doplňkové
produkty KEIM
KEIM I&F–Grund
izolační paropropustný základovací přípravek proti
prostupování skvrn z podkladu (zatečení, dehet, nikotin, rez).
Barevné odstíny:
transparentní

Zpracování:
štětec, váleček
Spotřeba (m2):
cca 0,2 l pro dvojnásobný nátěr
Balení:
nádoba 5 l

KEIM Silangrund
základovací hydrofobizační prostředek proti silnému vlhkostnímu
zatížení na všechny minerální podklady.
Barevné odstíny:
transparentní

Zpracování:
beztlaké zaplavování nebo štětka
Spotřeba (m2):
0,25—0,6 l
Balení:
nádoba 5 a 25 l

* Dostupnost na objednání
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Systémové a doplňkové produkty KEIM  
KEIM Ätzflüssigkeit
roztok pro odstranění vápenných sintrových vrstev a základní
očištění starých omítek.

Zpracování:
štětka
Spotřeba (m2):
cca 0,07 l koncentrátu při ředění 1 : 3—5 s vodou
Balení:
nádoba 5 a 20 l

KEIM Algicid–Plus
speciální připravek k odstranění mechu a plísní.

Zpracování:
beztlaké zaplavování nebo štětka
Spotřeba (m2):
cca 0,25 l
Balení:
nádoba 5 a 20 l

KEIM Silan 100
bezbarvý hydrofobizační prostředek proti extrémně silné
vlhkostní zátěži.
Barevné odstíny:
transparentní

Zpracování:
beztlaké zaplavování nebo štětka
Spotřeba (m2):
0,17—0,2 l
Balení:
nádoba 5 a 25 l

KEIM Lazurní oválná štětka
kvalitní malířská štětka s vlasem z čínských štětin elipsovitého
tvaru pro lazurní nátěry.

Balení:
1 ks

KEIM Lotexan®
Bezbarvý hydrofobizační prostředek na bázi siloxanu pro
minerální omítky a nátěry.
Barevné odstíny:
transparentní

Zpracování:
beztlaké zaplavování nebo štětka
Spotřeba (m2):
0,2—0,8 l pro dvojnásobný nátěr
Balení:
nádoba 5 a 25 l

KEIM Lotexan®–N
bezbarvý hydrofobní prostředek na bázi siloxanu, speciálně
pro porézní přírodní kámen a neutrální podklady.
Barevné odstíny:
bezbarvý
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Zpracování:
beztlaké zaplavování nebo štětka
Spotřeba (m2):
0,4—0,8 l pro dvojnásobný nátěr
Balení:
nádoba 5 a 25 l

Systémové a doplňkové produkty KEIM  
KEIM Silex®–OH
organokřemičitan ke zpevnění přírodního kamene, omítky
a jiných minerálních podkladů, bez hydrofobizace.
množství vyloučeného gelu 33 váhových %.
Barevné odstíny:
transparentní

Zpracování:
beztlaké zaplavování nebo štětka
Spotřeba (m2):
0,25—0,7 l
Balení:
nádoba 5 a 25 l

KEIM Silex®–OH–100
organokřemičitan ke zpevnění přírodního kamene, omítky
a jiných minerálních podkladů, bez hydrofobizace.
množství vyloučeného gelu 40 váhových %.
Barevné odstíny:
transparentní

Zpracování:
beztlaké zaplavování nebo štětka
Spotřeba (m2):
0,25—0,7 l
Balení:
nádoba 5 a 25 l

KEIM Silex®–H
organokřemičitan ke zpevnění přírodního kamene, omítky
a jiných minerálních podkladů, s hydrofobizací.
Barevné odstíny:
transparentní

Zpracování:
beztlaké zaplavování nebo štětka
Spotřeba (m2):
0,25—0,7 l
Balení:
nádoba 5 l

KEIM Dispersionsentferner–aromatenfrei
pastózní emulze k odstraňování disperzních a latexových barev
na bázi akrylátu, laků z akrylové pryskyřice, systémů pro
překrývání trhlin a omítek s umělou pryskyřicí z omítky, betonu či
přírodního kamene.

Zpracování:
štětka
Spotřeba (m2):
0,3—0,5 l (disperzní nátěry)
0,5—0,9 l (umělopryskyřičné omítky)
Balení:
nádoba 5 a 25 kg
paleta 14 x 25 kg, 66 x 5 kg

KEIM Steinreiniger–N
neutrální univerzální čistič pro všechny druhy kamene a omítek,
ekologický, biologicky odbouratelný.

Zpracování:
štětkou nebo tlakovým mycím zařízením
Spotřeba (m2)
cca 0,1 kg koncentrátu při ředění 1 : 10 s vodou
Balení:
nádoba 10 kg
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Minerální omítky a stěrky KEIM
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Vlastnosti

Výhody

Minerální omítky a stěrkové hmoty jsou kvalitní
komponenty, které ideálně doplňují sortiment
produktů KEIM. Vyhovují nejrůznějším požadavkům
na použití.
Všechny omítky se dodávají v různé zrnitosti.
Většinu vrchních omítek lze použít jak na zateplovací
systémy, tak i na obvyklé jádrové omítky.
Systém trasových sanačních omítek KEIM Porosan
odpovídá speciálním požadavkům, kladeným
na sanační opatření v částech fasád zasažených
solemi a vlhkostí.

––ekologické
––ekonomické
––perfektně sladěné systémy
––vynikající vlastnosti při zpracování
––specializované oblasti použití
––bezpečné a osvědčené

Rodinný dům v Litomyšli

Minerální omítky a stěrky KEIM  
KEIM Porosan®–Trass–Sanierputz–NP
suchá maltová směs dle DIN 18557 a DIN EN 998-1 (R).
sanační hydrofobní omítka certifikovaná dle WTA pro venkovní
i vnitřní použití.
Barevné odstíny:
šedá

Zpracování:
ručně nebo strojně
Spotřeba (m2):
cca 22 kg na 2 cm tloušťky
Balení:
pytel 25 kg
paleta 42 x 25 kg

KEIM Porosan®–Ausgleichsputz–NP
suchá maltová směs dle DIN 18557 a DIN EN 998-1.
vyrovnávací malta certifikovaná dle WTA pro vyplnění velkých
prohlubní a kaveren podkladů pod sanační omítku KEIM
Porosan®–Trass–Sanierputz.
Barevné odstíny:
šedá

Zpracování:
ručně nebo strojně
Spotřeba (m2):
cca 24 kg na 2 cm tloušťky
Balení:
pytel 25 kg
paleta 42 x 25 kg

KEIM Porosan®–Trass–Zementputz
hydraulický spojovací můstek – suchá maltová směs dle DIN
18557 a DIN EN 998-1.
adhezní postřik certifikovaný dle WTA pro zajištění
bezpečného spojení mezi zdivem a omítkami KEIM Porosan®–
Trass–Sanierputz nebo KEIM Porosan®–Ausgleichsputz.
Barevné odstíny:
šedá

Zpracování:
ručně nebo strojně
Spotřeba (m2):
cca 5 kg (síťový postřik s pokrytím 50 % plochy)
Balení:
pytel 25 kg
paleta 42 x 25 kg

KEIM Porosan®–Dichtungsschlämme
vertikální hydroizolační stěrka nových i starých staveb
k ochraně proti zemní vlhkosti a spodní vodě pro venkovní
i vnitřní použití.
Barevné odstíny:
šedá

Zpracování:
štětka, ocelové hladítko
Spotřeba (m2):
cca 4 kg na 2 mm tloušťky
Balení:
pytel 25 kg
paleta 42 x 25 kg

KEIM NHL–Kalkputz–Grob/–Fein
Zrnitost: 0–3 mm / 0–0,6 mm

suchá maltová směs dle DIN 18557 a DIN EN 998-1 na bázi
vzdušného a hydraulického vápna pro venkovní i vnitřní použití.
Barevné odstíny:
přírodní

Zpracování:
ručně nebo strojně
Spotřeba (m2):
cca 1,3 kg / 1,2 kg na 1 mm tloušťky
Balení:
pytel 325 kg
paleta 42 x 25 kg

KEIM Deckputz–historisch–Grob/–Fein
Zrnitost: 0–4,5 mm / 0–1,3 mm

suchá maltová směs dle DIN EN 998-1 na bázi trassového
vápna pro venkovní i vnitřní použití.
Barevné odstíny:
šedá
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Zpracování:
ručně nebo strojně
Spotřeba (m2):
cca 1,4 kg na 1 mm tloušťky
Balení:
pytel 25 kg
paleta 42 x 25 kg

Zámek Nová Horka

Minerální omítky a stěrky KEIM  
KEIM Seccopor®–Grosso
Speciální jádrová omítka bez hydrofobizace s obzvláště
dobrým transportem vlhkosti a vynikající regulací vlhkosti.
Normální omítková malta dle EN 998-1. Suchá malta na
vápeno-cementové bázi s minerálními přísadami a speciálními
přídavnými látkami vytvářejícími póry.
Odpovídá maltové kategorii CS II (maltová skupina P II dle
DIN V 18550). Pojivo v KEIM Seccopor ® Grosso má vysokou
odolnost proti síranům.

Barevné odstíny:
šedá
Zpracování:
ručně nebo strojně
Spotřeba (m2):
cca 1,4 kg na 1 mm tloušťky
Balení:
pytel 25 kg
paleta 36 x 25 kg

KEIM Seccopor®–Fino
Speciální jemná štuková omítka bez hydrofobizace s obzvláště
dobrým transportem vlhkosti a vynikající regulací vlhkosti.
Normální omítková malta dle EN 998-1. Suchá malta na
vápeno-cementové bázi s minerálními přísadami a speciálními
přídavnými látkami vytvářejícími póry.
Odpovídá maltové kategorii CS II (maltová skupina P II dle
DIN V 18550).

Barevné odstíny:
šedá
Zpracování:
ručně nebo strojně
Spotřeba (m2):
cca 1,4 kg na 1 mm tloušťky
Balení:
pytel 25 kg
paleta 36 x 25 kg

KEIM Universalputz/–Fein
Zrnitost: 0–1,3 mm / 0–0,6 mm

vápenocementová omítka s armovacími vlákny pro venkovní
i vnitřní použití.
suchá maltová směs dle DIN EN 998-1, kategorie CS III.
Barevné odstíny:
bílá

Zpracování:
ručně nebo strojně
Spotřeba (m2):
cca 1,1 kg / 1,2 kg na 1 mm tloušťky
Balení:
pytel 25 kg / 20 kg
paleta 36 x 25 kg / 36 x 20 kg

KEIM Turado
univerzální opravná adhezní malta armovaná vlákny, přírodně
bílá pro vnitřní i venkovní použití. Sucha maltova směs dle DIN
EN 998-1, kategorie CS II.
Barevné odstíny:
bílá

Zpracování:
ručně nebo strojně
Spotřeba (m2):
cca 1,35 kg na 1 mm tloušťky
Balení:
pytel 25 kg
paleta 42 x 25 kg

KEIM Stucasol
Hotová sol-silikátová omítka s jedinečnou kombinací pojiv pro
nejvyšší nároky na kvalitu a zářivost barev i bez následného
nátěru. Pro vnitřní i vnější použití na minerální i organické
podklady a jako vrchní nátěr na kontaktní zateplovací systémy
KEIM.
Barevné odstíny:
přírodní bílá, KEIM Palette exclusiv, kromě monochromních odstínů

Spotřeba (m2): na 1 mm tloušťky
Škrábaná (zatíraná) struktura:
Rýhovaná struktura:
K1 (1 mm) – cca 1,3 kg		
R2 (2 mm) – cca 2,5 kg
K1,5 (1,5 mm) – cca 2,3 kg
R3 (3 mm) – cca 3,2 kg
K2 (2 mm) – cca 3,0 kg
K3 (3 mm) – cca 3,6 kg
Balení:
nádoba 25 kg
paleta: 24 x 25 kg

KEIM Stucasol Fondo
Plněná silikátová penetrace s adhezním povrchem pro KEIM
Stucasol. Použítí v odstínu přizpůsobeném vrchní omítce na
minerální a organické podklady, v interiéru i exteriéru, zejména
na nových jádrových omítkách a při vyloučení následných
nátěrů.
Barevné odstíny:
přírodní bílá, KEIM Palette exclusiv, kromě monochromních odstínů
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Spotřeba (m2)
cca 0,25 kg
Balení:
nádoba 5 kg a 25 kg
paleta 24 x 25 kg

Obytný dům v Opavě

Minerální omítky a stěrky KEIM  
KEIM Spachtel
stěrková hmota na silikátové bázi pro vnitřní i vnější použití.
Barevné odstíny:
bílá

Zpracování:
hladítko, špachtle
Spotřeba (m2):
cca 1,5 kg při vrstvě 1 mm
Balení:
nádoba 5 a 25 kg
paleta 70 x 5 kg, 24 x 25 kg

KEIM Dolomitspachtel
Univerzální vnitřní stěrková hmota na minerální bázi s plnivem
z bílého dolomitového mramoru pro velmi snadné zpracování.
Barevné odstíny:
bílá

KEIM Universalputz-Fein 0,6 mm
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Zpracování:
hladítko, špachtle
Spotřeba (m2)
cca 1,8 kg při vrstvě 1 mm
Balení:
nádoba 18 kg
paleta 33 x 18 kg / 80 x 8 kg

KEIM Universalputz 1,3 mm

KEIM Stucasol zatíraná 1 mm

KEIM Stucasol zatíraná 1,5 mm

KEIM Stucasol rýhovaná 2 mm

KEIM Stucasol zatíraná 2 mm

KEIM Stucasol rýhovaná 3 mm

KEIM Stucasol zatíraná 3 mm

Statek na Chebsku

KEIM Reno
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Vlastnosti

Výhody

Popraskané a zašpiněné omítky, omítky
porostlé řasami, nehezké fasády se starým, ale
nepoškozeným zateplovacím systémem…
Řešení přináší novinka KEIMu – renovační systém
KEIM Reno. Tento systém pro barevnou renovaci
zateplených fasád vychází z dlouholetých zkušeností
a vědeckovýzkumného zázemí společnosti KEIM
v německém Diedorfu a již řadu let prokazuje
výjimečné výsledky.
Díky fyzikálním vlastnostem jsou fasády na povrchu
sušší, vytvořený kondenzát je na povrchu výrazně
kratší dobu než u běžně dostupných systémů.
KEIM RENO neobsahuje rozpouštědla, je šetrnější
ke zdraví a životnímu prostředí, pigmenty jsou
stálobarevné.

––dlouhodobě čistější fasáda
––mimořádná životnost
––nejvyšší paropropustnost
––ideální vlhkostní bilance pro prevenci řas a plísní
––stálobarevnost, odolnost vůči UV-záření
––matný minerální povrch
––ekonomičnost díky dlouhé životnosti
––výborná kryvost
––nehořlavost
––šetrnost ke zdraví a životnímu prostředí

KEIM Reno  
KEIM Novosil
Renovační barva na bázi silikátu, připravená k okamžitému
použití, s preventivní ochranou proti řasám a plísním. Renovační
barva se světlostálými anorganickými pigmenty a minerálními
plnidly.
Barevné odstíny:
Bílý a podle KEIM Palette exclusiv, HBW ≥ 30

Zpracování:
štětkou, válečkem nebo stříkáním
(tryska airless: 0,68 mm)
Spotřeba (m2):
cca 0,4 kg / 0,3 l na dvojnásobný nátěr, případně navíc cca 0,04 l
KEIM Spezial–Fixativ u silně savých podkladů
Balení:
nádoba 5 a 25 kg

KEIM Novosil-Grob
Povrstvovací nátěr na silikátové bázi, připravený k okamžitému
použití, s preventivní ochranou proti řasám a plísním. KEIM
Novosil–Grob obsahuje armovací vlákna, světlostálé
anorganické pigmenty a minerální plniva.
Barevné odstíny:
Bílý a podle KEIM Palette exclusiv, HBW ≥ 30

Zpracování:
štětkou, válečkem nebo stříkáním
(tryska airless: 0,99 mm)
Spotřeba (m2):
cca 0,4 kg / 0,3 l na dvojnásobný nátěr, případně navíc cca 0,04 l
KEIM Spezial–Fixativ u silně savých podkladů
Balení:
nádoba 5 a 25 kg

KEIM AquaROYAL–Color
KEIM AquaROYAL–Color je sol-silikátová barva podle DIN EN
1062-1 s hydrofilním povrchem a hydroaktivními vlastnostmi ve
skladbě systémů AquaROYAL. KEIM AquaROYAL–Color splňuje
také požadavky DIN 18363, odst. 2.4.1 pro disperzní
silikátové barvy (org. podíl do 5 %).
Barevné odstíny:
Bílý a podle KEIM Palette exclusiv HBW ≥ 30 pro hladkou omítku,
HBW ≥ 20 na zatřenou a rýhovanou omítku

Zpracování:
štětkou, válečkem nebo stříkáním (tryska airless: 0,68 mm nebo
0,027 palců)
Spotřeba (m2):
cca. 0,5—1,0 kg KEIM AquaROYAL–Color (pro dvojnásobný nátěr
podle struktury podkladu)
Balení:
nádoba 5 a 25 kg (18 kg)*

KEIM AquaROYAL–Mineralputz
KEIM AquaROYAL–Mineralputz je minerální hydroaktivní šlechtěná
omítka, používaná jako vrchní omítka na zateplovací systémy
AquaROYAL MW a EPS. KEIM AquaROYAL–Mineralputz je suchá
omítková směs podle DIN EN 998-1 (třída pevnosti malty CS II/P Ic).
Barevné odstíny:
přírodní bílá a podle KEIM Palette exclusiv, HBW ≥ 30. (Platí jen pro
zatřenou a rýhovanou omítku. Hlazená omítka jen v přírodní bílé.)
Zpracování:
nerezové hladítko

Spotřeba (m2):
zatřená 2 mm:			
zatřená 3 mm:			
rýhovaná 2 mm:			
rýhovaná 3 mm:			
hlazená (při tloušťce vrstvy 3 mm):
Balení:
nádoba 25 kg

cca. 2,3 kg
cca. 3,1 kg
cca. 2,6 kg
cca. 3,1 kg
cca. 3,5 kg

KEIM AquaROYAL–Armierungsmörtel
KEIM AquaROYAL–Armierungsmörtel je minerální armovací
stěrka s hydroaktivními vlastnostmi jako součást zateplovacích
systémů AquaROYAL MW a EPS. KEIM AquaROYAL–
Armierungsmörtel je suchá maltová směs GP podle DIN EN
998-1.
Barevné odstíny:
šedá

Zpracování:
ručně nebo strojově
Spotřeba (m2):
cca 8 kg
Balení:
pytel 20 kg

KEIM Armierungsmasse-100
KEIM Armierungsmasse-100 je minerální suchá maltová směs
GP podle DIN EN 998-1, určená k lepení a armování.
Barevné odstíny:
šedá

* Balení uvedené v závorce platí od ledna 2020.
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Zpracování:
ručně nebo strojově
Spotřeba (m2):
lepení:		
armování:		
Balení:
pytel 20 kg

cca 3,5 kg
cca 1,1 kg na 1 mm tloušťky

KEIM Reno  
KEIM Glasfaser-Gittermatte 4x4
Speciálně vybavená armovací tkanina ze skelného vlákna.

Balení:
náviny skelné tkaniny á 50 m x 1,1 m

KEIM Indulaqua
Vodou ředitelný bezrozpouštědlový prostředek pro penetraci
a zpevňování na bázi akrylového hydrosolu.

Zpracování:
Nanáší se štětkou, válečkem nebo poléváním (nestříkat!)
Spotřeba (m2):
Podle savosti cca 0,20—0,40 l
Balení:
nádoba 10 l

KEIM Pulverkleber-90
Hydraulicky tuhnoucí práškové cementové lepidlo.
Barevné odstíny:
šedá

Zpracování:
Nerezovou lžící nebo zubatým hladítkem
Spotřeba (m2):
cca 4—5 kg pro lepení desek
cca 4—5 kg pro ukládání armovací tkaniny
Balení:
pytel 25 kg
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Silikátové barvy na dřevo KEIM

Vlastnosti

Výhody

Přes dvacet let pracovali vědci a vývojoví pracovníci
v rámci výzkumného programu s podporou
věhlasných institutů na přenesení úspěšného modelu
silikátové barvy i na dřevo.
Vývojem první minerální povrchové úpravy k ochraně
dřeva před povětrnostními vlivy vytvořil KEIM trvalý,
hospodárný, estetický a ucelený systém.
Jedinečné a inovativní vlastnosti tohoto systému
a jeho produktů jsou potvrzeny evropským patentem.

––výborná ochrana před vlhkostí
––odolné vůči UV záření, absolutně stálobarevné
––nedostižná životnost
––sametově matná optika
––jednoduchá renovace
––zkoušeno dle DIN/ČSN EN 927
––nezávislý dohled institutem WKI v Braunschweigu
––patentovaný systém a produkty
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Silikátové barvy na dřevo KEIM • KEIM Lignosil® systém
KEIM Lignosil®–Color
KEIM Lignosil–Color je patentovaná krycí silikátová barva na
dřevo pro venkovní nátěry. Ve spojení se základním nátěrem
KEIM Lignosil–Base tvoří KEIM Lignosil–Color trvalou ochranu
vůči povětrnosti dle ČSN EN 927.
Barevné odstíny:
bílá, dle vzorkovnic KEIM Exclusiv a KEIM Avantgarde, další
odstíny na vyžádání

Zpracování:
malířská stětka, váleček, airless stříkaní
Spotřeba (m2):
cca 0,2 l pro dvojnásobný nátěr na základní nátěr KEIM LignosilBase
Balení:
nádoba 2,5, 5 a 15 l

KEIM Lignosil®–Base
KEIM Lignosil–Base je vysoce specializovaný venkovní základní
nátěr na dřevo na bázi alkydové pryskyřice. Díky speciálnímu
složení KEIM Lignosil–Base zpevňuje povrch dřeva. Jeho
jedinečná jemná silikátová plniva zaručují optimální přídržnost
barevného nátěru KEIM Lignosil–Color.
Barevné odstíny:
bezbarvé

Zpracování:
malířská stětka, váleček, airless stříkaní
Spotřeba (m2):
cca. 0,1 l pro dvojnásobný základový nátěr na ohoblované,
neupravené nové dřevo (dle druhu dřeva)
Balení:
nádoba 2,5, 5 a 20 l

KEIM Lignosil®–Base W
KEIM Lignosil–Base W je vysoce specializovaný základní nátěr
na dřevo v exteriéru. Díky jedinečné kombinaci alkydové
pryskyřice a silikátového pojiva dochází ke zpevnění podkladu
a vytvoření optimální podkladu pro finální nátěr Lignosil-Color.
Barevné odstíny:
bezbarvé

Zpracování:
malířská stětka, váleček, airless stříkaní
Spotřeba (m2):
cca. 0,1 l pro dvojnásobný základový nátěr na ohoblované,
neupravené nové dřevo (dle druhu dřeva)
Balení:
pytel 25 kg
nádoba 1, 2,5, 5 a 20 l

KEIM Lignosil®–Base–DL
KEIM Lignosil–Base–DL je bezaromatové ředidlo pro KEIM
Lignosil–Base.
Barevné odstíny:
bezbarvé

Zpracování:
malířská stětka, váleček, airless stříkaní
Spotřeba (m2):
přidané množství KEIM Lignosil–Base–DL vůči KEIM Lignosil–Base
max. 10 %
Balení:
nádoba 1 l

KEIM Lignosil®–Scudo
KEIM Lignosil–Scudo je speciální bezbarvý vnitřní i venkovní
nátěr v systému KEIM Lignosil. Díky speciálnímu složení
zabraňuje prorážení zabarvujících látek z dřevěných podkladů.
KEIM Lignosil–Scudo se případně dá použít i jako mezinátěr
mezi prvním a druhým nátěrem KEIM Lignosil–Color nebo KEIM
Lignosil–Inco.
Barevné odstíny:
bezbarvé

Zpracování:
malířská stětka, váleček
Spotřeba (m2):
cca 0,1 l jako mezinátěr, záleží na struktuře dřeva
Balení:
nádoba 2,5 a 5 l

KEIM Lignosil–HRP–Flüssig
K vytvoření pasty se tekutá složka KEIM Lignosil–HRP–Flüssig
míchá s práškovou složkou KEIM Lignosil–HRP–Pulver. Trhliny
ve dřevu se musí 24 h před aplikací tmelu penetrovat KEIM
Lignosil–HRP–Flüssig. Výsledná pasta umožňuje trvalé uzavření
trhlin ve dřevu ve venkovním prostředí. Po vyschnutí tmelu se
nanáší povrchová úprava ze systému KEIM Lignosil.
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Barevné odstíny:
světle hnědá
Zpracování:
špachtle, zednické hladítko
Spotřeba (m2):
pro 5 kg množství pasty max. 0,85 kg tekutiny
Balení:
nádoba 0,85 kg

Obytný hrázděný dům57
v Loktu

Silikátové barvy na dřevo KEIM • KEIM Lignosil® systém
KEIM Lignosil®–HRP–Pulver
K vytvoření pasty se prášková složka KEIM Lignosil–HRP Pulver
míchá s tekutou složkou KEIM Lignosil–HRP–Flüssig. Trhliny ve
dřevu se musí 24 h před aplikací tmelu penetrovat KEIM
Lignosil–HRP–Flüssig. Výsledná pasta umožňuje trvalé uzavření
trhlin ve dřevu ve venkovním prostředí. Po vyschnutí tmelu se
nanáší povrchová úprava ze systému KEIM-Lignosil.

Zpracování:
špachtle, zednické hladítko
Spotřeba (m2):
pro 5 kg množství pasty max. 0,85 kg tekutiny
Balení:
nádoba 4,15 kg

Barevné odstíny:
světle hnědá

KEIM Lignosil®–Verano
KEIM Lignosil–Verano je silikátová lazura imitující zešednutí
dřeva ve venkovním prostředí. KEIM Lignosil–Verano simuluje
zešedlý, patinovaný povrch, který se jinak přirozeně vytváří na
dřevě až po mnohaletém vystavení počasí. KEIM
Lignosil–Verano podléhá přirozenému stárnutí a vyrovnává tak
optické rozdíly, vzniklé nerovnoměrným zatížením
exponovaných, nechráněných ploch u neošetřeného dřeva.

Barevné odstíny:
dle speciálního vzorkovníku
Zpracování:
malířská stětka, váleček, airless stříkaní
Spotřeba (m2):
dle stupně naředění
Balení:
nádoba 1, 2,5, 5 a 20 l

KEIM Lignosil®–Inco
KEIM Lignosil–Inco je inovativní povrchová úprava pro lazurní
až krycí nátěry v interiéru. KEIM Lignosil–Inco je difuzně
otevřený, má přirozené hygroskopické vlastnosti dřeva a tím
zajišťuje přirozené a příjemné klima v místnostech.
Barevné odstíny:
bílá, dle vzorkovnic KEIM Exclusiv a KEIM Avantgarde, další
odstíny na vyžádání
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Zpracování:
malířská stětka, váleček, airless stříkaní
Spotřeba (m2):
cca. 0,2 l pro dvojnásobný nátěr
Balení:
nádoba 1, 2,5, 5 a 20 l

odstín č. 4470 jeden nátěr

odstín č. 4470 dvojitý nátěr

odstín č. 4861 jeden nátěr

odstín č. 4861 dvojitý nátěr

odstín č. 4735 jeden nátěr

odstín č. 4735 dvojitý nátěr

odstín č. 4863 jeden nátěr

odstín č. 4863 dvojitý nátěr

odstín č. 4470-M jeden nátěr

odstín č. 4470-M dvojitý nátěr

odstín č. 4870 jeden nátěr

odstín č. 4870 dvojitý nátěr

odstín č. 4832 jeden nátěr

odstín č. 4832 dvojitý nátěr

odstín č. 4875 jeden nátěr

odstín č. 4875 dvojitý nátěr

odstín č. 4832-M jeden nátěr

odstín č. 4832-M dvojitý nátěr

odstín č. 4880 jeden nátěr

odstín č. 4880 dvojitý nátěr

odstín č. 4890-M jeden nátěr

odstín č. 4890-M dvojitý nátěr

odstín č. 4890 jeden nátěr

odstín č. 4890 dvojitý nátěr

Silikátové barvy na dřevo KEIM • KEIM Lignosil® systém

Bezplatný servis pro zákazníky

• Odborné poradenství

—— posouzení stavu objektu
—— posouzení podkladu z hlediska
chemicko-technologického
—— návrh sanačních opatření
—— měření vlhkosti zdiva
—— kontrola vyzrálosti a vlhkosti podkladů
před aplikací nátěrů
—— zaškolení realizační firmy před aplikací

• Návrh optimální technologie, kalkulace nákladů
a cenová nabídka
• Vynesení vzorků
——
——
——
——

odstíny dle palety KEIM i nestandardní odstíny
vzorky pro objektivní určení spotřeby
technologické a vzhledové posouzení vhodnosti materiálů
archivace vzorků použitých barev pro budoucí obnovu

• Doprava

—— při ucelené jednorázové dodávce barev, restaurátorských
hmot a pomocných materiálů
—— dodání materiálu dle možností i na místo stavby

• Individuální přístup ke každé jednotlivé stavbě
• Konzultace s architekty, projektanty a památkáři
KEIM. FARBEN FÜR IMMER.
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