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Na počátku revolučního vynálezu mine-
rálních barev KEIM stály tři výjimečné 
osobnosti své doby: Johann Wolfgang 
von Goethe, král Ludvík I. Bavorský 
a v neposlední řadě řemeslník a bada-
tel A. W. Keim, vynálezce těchto barev. 
Základem jeho silikátových barev, 
patentovaných v roce 1878, je správný 
poměr tekutého křemičitanu draselného 
(vodní sklo), plniv a anorganických 
barevných pigmentů.

Výsledkem je: barva, jíž se kvalitou, 
trvanlivostí, ochranou povrchu a stálo-
barevností těžko něco vyrovná. Ještě 
dnes najdeme původní nátěry z minulé-
ho století. Fasády ve Švýcarsku, kupří-
kladu Hostinec Bílý orel v obci Stein am 
Rhein nebo radnice ve Schwyzu (1891), 
v Oslu (1895) nebo v Traunsteinu 
(1891), jsou toho působivým dokladem. 

O estetice 
a ideálech

Už ve středověku byl pojivem minerál-
ních barev stejného druhu jako od firmy 
Keim tekutý křemičitan draselný, známý 
jako „Liquor Silicium“. Tehdy ale ještě 
nebyly vhodné podmínky pro výrobu 
a použití takovýchto barev. Johann 
Wofgang Goethe už v roce 1768 vklá-
dal velké naděje do svých pokusů 
s vodním sklem. V osmé knize svého díla 
Poezie a pravda napsal: „co mě však 
zaměstnalo na delší dobu, byl tzv. 
liquor silicium, který vzniká, když se 
čistý křemenný štěrk roztaví s patřičným 
podílem alkalie, z čehož vznikne prů-
svitné sklo, které se na vzduchu rozpustí 
a vytvoří krásnou, průsvitnou tekutinu...“

Nicméně Goethe nepřešel se svými 
úvahami k praxi. Iniciátorem intenzivní 
badatelské práce Adolfa Wilhelma 
Keima byl král Ludvík I. Bavorský. Tento 
panovník, milující umění, byl natolik 
uchvácen vápennými freskami veselých 

Foto vpravo 
nahoře: Již roku 
1890 byl tento 
obytný dům ve 
Walenstadtu 
(Švýcarsko) 
opatřen 
minerálními 
barvami KEIM.

Bavorský král 
jako 
podporovatel 
inovace

Historie revoluční myšlenky
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Radnice ve 
Schwyzu, 
původní nátěr 
z roku 1891

Reklama firmy 
KEIMFARBEN, 

počátek 
20. století

Reklama firmy 
KEIMFARBEN, 

počátek 
20. století

barev na severu Itálie, že si chtěl podob-
ná umělecká díla užívat také ve svém 
bavorském království. Ale počasí na 
sever od Alp, které je známé jako zna-
telně drsnější, v krátkém čase tyto malby 
zničilo. Proto zadal bavorským vědcům 
vývoj barvy, která vypadá jako vápno, 
ale vydrží delší dobu.

Průkopnickým prvkem vynálezu A. W. 
Keima bylo právě neoddělitelné che-
mické spojení barvy a zdiva. Klasická 
minerální barva KEIM se díky vytrvalé 
výzkumné a vývojové práci neustále 
dále rozvíjí, udržuje svou vedoucí pozi-
ci v oblasti minerální ochrany budov 
a nastavuje standardy v tomto oboru. 

Neoddělitelné 
spojení barvy 
a podkladu
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Tři generace  
minerálních barev

1878 
první generace:  

KEIM Purkristalat

Před více než 135 lety vyvinul KEIM 
první silikátovou bar vu, která se uplatni-
la v praxi. Skládá se z práškové složky 
s mi  ne rálními barevnými pigmenty 
a plnivy a z tekuté složky, jíž je pojivo 
– draselné vodní sklo. Dle normy DIN 
18 363 část 2.4.1 se „silikátové barvy“ 
skládají ze dvou složek a neobsahují 
žádné organické součásti. Mohou být 
použity pouze na pevných, nasákavých 
minerálních omítkách.

1962 
druhá generace:  

KEIM Granital

V roce 1962 následovala druhá gene-
race silikátových ba rev. Jejich výhodou 
je jednosložkové složení, které přináší 
výrazně snadnější manipulaci a zvýše-
nou jistotu při aplikaci. Také tato barva 
je regulována normou ja ko samostatná 
kategorie pro duk tů a dle normy DIN 
18 363 smí obsahovat maximálně 5 % 
organických složek.

2002 
třetí generace: 
KEIM Soldalit

Nyní již třetí generace silikátových 
barev způsobila v roce 2002 revoluci 
na trhu fasádních systémů: sol-silikátová 
barva je založená na úplně novém poji-
vovém principu a nabízí netušené mož-
nosti v použití silikátových barev. Pojivo 
sol-silikát, sta bilizující kombinace solu 
ky seliny křemičité a vodního skla, se 
pevně spojuje s podklady na minerální-
mi bázi (tzv. prokřemení). U podkladů 
na bázi organických (např. akryláto-
vých) pojiv do chází k perfektní adhezi. 
Sol-si li kátová technologie umožňuje 
po užití na téměř všech dnes běž ně se 
vyskytujících podkladech. S organic-
kým podílem méně než 5 % splňuje sol-
-silikátová barva požadavky normy 
DIN 18 363. 
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Barevná vrstva

Zóna prokřemenění

Barevná vrstva

Zóna prokřemenění

Silikátové technologie KEIM: 
výhody a použití

Čistě přírodní suroviny 

Vybrané přírodní suroviny jsou zákla-
dem výjimečné kvality silikátových 
barev KEIM. Optimální kombinace teku-
tého  vodního skla jako pojiva, vybra-
ných minerálních plniv z přírodních 
nalezišť a výhradně anorganických 
barevných pigmentů poskytuje maxi-
mální odolnost vůči povětrnostním vli-
vům a nepřekonatelnou trvanlivost.

Prokřemenění 

Princip silikátových technologií spočívá 
ve speciálním tuhnutí vodního skla (poji-
va). Dochází k chemickému spojení 
s minerálním podkladem – prokřemeně-
ní. Vzniká pevné, enormně trvalé spoje-
ní barvy s podkladem (omítka, přírodní 
kámen, beton atd.). Průřez omítkou pro-
kazuje tento proces pomocí zabarvené-
ho ředidla KEIM Fixativ (tekuté draselné 
vodní sklo). 
Zvětšený průřez omítkou ukazuje tak-
zvanou oblast prokřemenění pod barev-
nou vrstvou. Pojivo vodní sklo (KEIM 
Fixativ, zde zbarvený zeleně) proniká 
do podkladu a neoddělitelně se s ním 
spojí.

Paropropustnost

Ze stavebně fyzikálního hlediska je 
vysoká difuzivita vodních par nejdůleži-
tějším kritériem pro vlhkostní bilanci 
fasády. Extrémně vysoká paropropust-
nost je u silikátových barev KEIM 
výsledkem speciální struktury vázaného 
vodního skla. A tak může být vlhkost 
obsažená ve stavebním objektu bez 
překážek a rychle odvedena ven. 
Nedochází k žádnému škodlivému shro-
mažďování vlhkosti mezi nátěrem 
a podkladem. V kombinaci s nízkou 
nasákavostí vody nabízí optimální 
ochranu před poškozením vodou či 
mrazem. Kromě toho barvy KEIM rych-
le vysychají. Na povrchu nátěru nedo-
chází ke kondenzaci – jedné z hlavních 
příčin napadení plísněmi či houbami. 
Zkráceně: silikátové barvy KEIM jsou 
z hlediska stavebně fyzikálních vlastnos-
tí ideálními nátěrovými hmotami.
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Nehořlavost

Silikátové barvy KEIM nevzplanou ani 
pod plamenem svařovacího hořáku. 
V případě požáru to znamená: maxi-
mální bezpečnost, žádné toxické plyny, 
což bylo potvrzeno požárními zkouška-
mi v Německu a Velké Británii. Ne 
nadarmo se v mnoha veřejných prosto-
rách natírá jen silikátovými barvami, 
jako například v metru, tunelech, ško-
lách nebo kinech – bezpečnost a zdra-
ví se nedají ničím nahradit. 

Stálobarevnost

Barevná stálost fasádních barev bývá 
primárně ovlivněna druhem použitých 
pigmentů a pojiv. Organické pigmenty 
mění svou barevnost vlivem UV záření. 
Silikátové barvy KEIM obsahují pouze 
světlostálé, anorganické (= minerální) 
barevné pigmenty. Pojivo v silikonových 
a akrylátových barvách také způsobuje 
nepřirozený barevný vzhled, barevný 
odstín šedivější a mléčnejší. Minerální 
pojiva jako draselné vodní sklo či sol-
-silikáty vykazují nejvyšší odolnost ze 
všech pojiv vůči UV záření a krom toho 
jsou absolutně odolné vůči povětrnost-
ním vlivům. Stručně řečeno: Barvy KEIM 
neblednou – zůstávají trvale barevně 
stálé. To potvrzuje původní zachovaná 
malba na radnici Schwyz z roku 1891.

 Nátěr KEIM Disperzní nátěr Nátěr KEIM Disperzní nátěr



Žádné plísně a bakterie

Anorganické složení silikátových barev 
KEIM přirozeně zamezuje kondenzová-
ní vody na povrchu. Nedochází také 
k nahromadění vlhkosti pod nátěrem. 
Povrch je tak výrazně sušší a riziko 
napadení plísněmi a řasami je tím mini-
mální. Vyšší alkalita silikátových nátěrů 
také přispívá k omezení růstu mikroor-
ganismů.

Zářivost a estetika

Silikátové barvy KEIM podmaňují svou 
jedinečnou zářivostí. Neboť transpa-
rentní vodní sklo nechává světelné 
paprsky dopadnout bez překážek na 
pigment – na rozdíl od mléčnatých dis-
perzí. Přirozeně matný povrch tak způ-
sobuje velmi fascinující, přirozený 
vzhled.
Příkladem může být selské stavení v již-
ních Čechách, natřené silikátovou bar-
vou KEIM, působivě ukazuje zářivost 
matného silikátového nátěru.
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Silikátové technologie KEIM: 
výhody a použití

Dlouhodobě čistá fasáda

Silikátové barvy KEIM zůstávají dlouho-
době čisté. Tendence ke znečištění 
natřených ploch bývá kromě jejich cho-
vání při kondenzaci ovlivněná přede-
vším statickým nabitím a termoplastici-
tou pojiva. Organická pojiva ze synte-
tických či silikonových pryskyřic se při 
větrném počasí nabíjí statickou elektři-
nou a přitahují pak ve velkém částečky 
prachu ze vzduchu. Při vyšších teplo-
tách reagují tato pojiva navíc termoplas-
ticky, tj. stávají se „lepivými“. A tak zís-
kávají částečky špíny ideální přilnavost 
a mo hou se ve větším množství usadit 
na povrchu. Silikátové barvy KEIM jsou 
antistatické a tepelně neplastické. Proto 
zůstávají po dlouhou dobu čisté 
a pěkné.



Ekologie

V oblasti ekologie přináší minerální slo-
žení produktů silikátových barev KEM 
enormní výhody. Pojivo vodní sklo 
umožňuje zcela rezignovat na použití 
rozpouštědel, změkčovadel a konzer-
vačních látek. Od těžby surovin přes 
výrobu, zpracování a celou životnost 
nátěru až po odstranění vykazují siliká-
tové barvy KEIM výjimečný ekologický 
profil. V případě přepracování odpadá 
u nátěrů KEIM odstraňování předcho-
zích nátěrů znečišťující životní prostředí. 
Nátěry KEIM stačí jednoduše očistit 
vodou a přetřít, což je řešení velmi šetr-
né vůči životnímu prostředí.
Závěr: Barvy KEIM jsou zcela neškodné 
produkty pro ekologickou výstavbu 
a zdravé bydlení.
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Dlouhá životnost

Barvy KEIM jsou nepřekonatelně trvalé 
– to dokládá nespočet budov po celém 
světě už více než sto let. Za svou výjimeč-
nou trvanlivost vděčí svým výjimečným 
vlastnostem: pojivo, draselné vodní sklo,  
je vysoce odolné vůči povětrnostním 
podmínkám, minerální plniva jsou per-
fektně vyladěna a chemické spojení 
s podkladem je extrémně trvanlivé. 
Barvy KEIM neodprýskávají, jejich poji-
vo nepraská vlivem UV záření. Z hledis-
ka stavebně fyzikálních vlastností jsou 
ideální a navíc absolutně rezistentní vůči 
kyselinám (kyselým dešťům) a průmyslo-
vým zplodinám. To vše jsou důvody pro 
dodnes nepřekonanou trvanlivost barev 
KEIM, jak dokazuje fasáda zámku 
Červená Lhota natřená silikátovými bar-
vami v roce 1994.



Minerální omítky a stěrky

• Vysoce kvalitní
• Šetrné vůči životnímu prostředí
• Hospodárné
• Difuzní
• Odolné vůči povětrnostním vlivům 

• Omítky dle WTA a ČSN EN
• Historické trass-vápenné omítky
• Omítky regulující vlhkost
• Čistě vápenné omítky NHL
• Sanační omítky dle WTA
• Renovační omítky

Barevné systémy pro interiéry

• Vysoce difuzní
• Bez emisí, bez rozpouštědel, bez 

změkčovadel
• Bez přidání konzervačních látek
• Vhodné pro alergiky
• Odolné vůči dezinfekčním 

prostředkům
• Bez těkavých organických látek 

(VOC)
• Snesou vysokou mechanickou zátěž
• Nehořlavé, bez toxických plynů
• Šetrné vůči životnímu prostředí
• Díky přirozeně vysoké alkalitě jsou 

nevhodné pro růst plísní
• Konstantní odstín, světlostálost 

a UV stabilita 

• Barvy silikátové
• Sol-silikátové barvy

Barevné systémy pro 
exteriéry

• Nepřekonatelná životnost
• Nejvyšší paropropustnost
• Ideální vlhkostní bilance
• Udržují fasády dlouhodobě čisté
• Stálobarevné, světlostálé a odolné 

vůči UV záření
• Matný minerální povrch
• Široká škála možných řešení
• Nepřekonatelně hospodárné
• Jednoduchá opravitelnost
• Nehořlavé
• Šetrné k životnímu prostředí 

• Čistě silikátové barvy
• Barvy silikátové jednosložkové
• Sol-silikátové barvy
• Vápenné barvy
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Produkty a systémy KEIM

Foto: 
• Fantova kavárna na hlavním nádraží v Praze
• Kolkovna Restaurants, celá ČR a SR
• Chrám sv. Alžběty v Košicích

Foto: 
• Zámek Koloděje

Foto: 
• ulice Dobrovského v Brně
• rodinný dům v Bílovicích nad Svitavou
• Muzeum hl. města Prahy



Úprava a restaurování 
přírodního kamene

• Vhodná údržba specifickými 
systémovými komponenty

• Účinná ochrana před kyselinami 
a vlhkostí

• Široké spektrum použití
• Rozmanité možnosti použití 

• Restaurátorské malty pro doplňování, 
spárování a odlévání kamene

• Materiály pro zpevňování kamene
• Impregnace kamene
• Barevné úpravy kamene 

Restaurování maleb 
a kreativní tvorba

• Optimální pro restaurování
• Klasická umělecká tvorba
• Neomezené možnosti
• Odolné a osvědčené komponenty 

• Minerální lazurní techniky
• Restaurátorské umělecké barvy 

A-Technik a B-Technik
• Silikátové křídy
• Benátský mramor

Renovace zateplovacích systémů 
a speciální zateplovací systémy

• Minerální renovace fasády
• Minerální omítky a nátěry pro 

zateplené fasády s extrémně 
dlouhou životností

• Dlouhodobá čistota a stálobarevnost 
zateplovacího systému

• Ekologické a šetrné čištění fasád od 
biologického napadení

• Optimální vlhkostní bilance pro 
prevenci řas a plísní bez biocidních 
přípravků

• Systém renovačních nátěrů 
zateplovacích systémů

• Systém vnitřního zateplení 
s minerálními deskami
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Foto: 
• Schwarzenberská hrobka v Orlíku nad 

Vltavou

Foto: 
• Panelový dům v Litvínově



Sanace betonů a povrchová 
ochrana

• Vhodné systémy pro ochranu 
povrchů (ochrana před vodou/CO2)

• Osvědčené sanační materiály
• Hospodárné a extrémně trvanlivé
• Bezpečné díky dokonalému vyladění
• Výjimečné možnosti řešení
• Šetrné vůči životnímu prostředí
• Minerální 

• Materiály pro sanaci a kosmetiku 
betonu

• Lazurovací nátěry
• Krycí nátěry
• Možnost sytých a stálobarevných 

nátěrů



Kreativní tvorba s použitím  
silikátových barev KEIM

Nástěnné malby
Drapérií se rozumí dekorativní látkový 
závěs nařasený a poskládaný do záhy-
bů. Drapérie byly běžné už ve středově-
ku. Malované závěsy a drapérie jsou 
nepostradatelnými prvky malby trompe 
l'œil. Drapérie namalované silikátovými 
barvami KEIM vypadají jako pravé.

Mramorování
Sakrální stavby, přepychové zámky 
a luxusní měšťanské domy dosvědčují 
fascinující krásu této techniky. Stejně 
jako dříve nabízí i dnes sloupy, pilíře, 
dveřní výplně a sokly ideální možnost 
pro použití malby na kámen a mramoro-
vání. A silikátové barvy KEIM jsou 
k tomu výjimečně vhodné.

Lazurní techniky
Lazury fascinují svou charakteristickou 
živostí. Transparentní působení lazuro-
vací technologie dodává a zesiluje 
barevnou a plastickou strukturu podkla-
du. Lazury se používají v památkové 
péči, ale také v moderní architektuře. 

Historické provedení fasád
Silikátovými barvami KEIM se dají 
barevně a plasticky výborně realizovat 
jak architektonické stylové prvky, tak 
různé motivy. Fasádní malby na historic-
kých nebo moderních budovách se 
vyznačují svojí odolností vůči povětr-
nostním vlivům a znečištěnému ovzduší.



Důkaz kvality: více 
než 100 let staré 
nátěry minerálními 
barvami KEIM

Originální silikátové nátěry 
KEIM z 19. století na budovách 
ve švýcarském městečku Stein 
am Rhein působivě ukazují 
ještě dnes odolnost, světlostá-
lost a kva li tu silikátových 
barev KEIM.

KEIMFARBEN, s.r.o. 5/
20
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www.KEIM.cz
e-mail: barvy@keim.cz

Vídeňská 119  
619 00 Brno
Česká republika 

tel.: +420 547 137 172
fax: +420 547 137 192
mobil: +420 602 784 941


