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KEIM KEIM Optil –
Mineraalinen maali 
kaikille sisäpinnoille

Jo vuodesta 1878 Keim silikaatti-
maalit ovat olleet tunnettuja niiden 
pitkäikäisyydestään, erinomaisesta
vesihöyryn läpäisykyvystään ja 
ympäristöystävällisyydestään. Maali 
koostuu epäorgaanisista pigmenteistä
ja – täyteaineista. Maalin sideaineena 
on kaliumvesilasi.

Silikaattimaalit ovat vaatineet mine-
raalisen ja imevän alustan, kuten 
rappaus-, betoni- tai tiilipinnan. Muut 
pinnat, kuten vanhat muovipitoiset 
maalipinnat ovat vaatineet erillisen 
pohjustuskäsittelyn, joka on toiminut 
tartuntasiltana orgaanisen alustan ja 
mineraalisen maalin välillä.

Maali ei 
sisällä 

lainkaan 
orgaanisia 
apuaineita

Keim on kehittänyt ratkaisun ongel-
maan kehittämällä silikaattimaalin, 
Keim Optil maalin, joka mahdollis-
taa maalaamisen suoraan orgaa-
niselle alustalle. Maalin sideaine on 
edelleen sama alkuperäinen kalium-
vesilasi, joka on edelleen kehitetty 
ionivaihdoksen myötä vastaamaan 
nykypäivän monimuotoisia alustoja.

Keim Optil maalilla voidaan maalata 
niin mineraaliset alustat, orgaaniset 
maalipinnat kuin kipsilevytkin. Tuote 
ei muodosta kalvoa tai tiivistä alus-
taansa.

KEIM Optil 
soveltuu 
sekä 
mineraa-
liselle että 
orgaaniselle 
alustalle



9001 – nickeltitatat ngul

Optil

* innehåller orgrgr aniskt pigment

Med reservavav tion föföf r avvikelslsl er i
fäfäf rgrgr åtetet rgrgr ivningen på grund av
trtrt yryr cycy ktetet kniska orsrsr aker.r.r

9012 – koboltgtgt rön 9002 – ocker 9019 – cinnoberröd* 9003 – oxoxo idröd

9020 – turkos 9005 – oxoxo idgdgd rön 9021 – oxoxo idsdsd vavav rt 9006 – ultrtrt amarinblå 1001 – guld

9009 – koboltbtbt lå 1002 – silvevev r 9011 – oxoxo idorange
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KEIM KEIM Optil –
Ainutlaatuinen silikaattimaali
sisätilakäyttöön

Keim 
silikaatti-
maalilla 

on laajin 
valikoima 
mineraa-

lisia sävyjä

Keim silikaattimaalin esteettisenä 
ominaisuutena on täysin mattapintai-
nen ulkonäkö, hienovaraisella teks-
tuurilla. Sideaine ja epäorgaaniset
pigmentit takaavat sävyn
muuttumattomuuden.

Keim silikaattimaaleilla on laajin
valikoima mineraalisia sävyjä. Keim 
maalien sideaine sitoo enemmän
pigmenttejä itseensä kuin muut
mineraaliset maalityypit. Lisäksi Keim 
on yli 135 vuoden ajan työskennellyt 
mineraalisten pigmenttien kanssa
varmistaen laajimman sävytarjonnan.

Keim Optil mahdollistaa entistäkin 
laajemman sävyvalikoiman Keim 
tuoteperheessä. Perusvalikoimasta 
löytyy yli 300 sävyä, joiden sävy-
intensiteetti on ennennäkemätön. 

Tämän lisäksi sävytysmahdollisuudet 
muiden sävykarttojen pohjalta ovat 
lähes rajattomat.

Haastavilla alustoilla, kuten osittain
tasoitetuilla seinäpinnoilla, joilla on
suuria eroja valaistuksessa,
Keim Optil antaa peittokykynsä
ansiosta erinomaisen lopputuloksen.
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