
                                 Keim Optil – Τεχνικό Φυλλάδιο

Ενημέρωση για το προϊόν

Το Keim Optil είναι ορυκτό χρώμα εσωτερικού χώρου με βάση το πυρίτιο 
(silica-sol). Είναι ειδικά κατασκευασμένο για μέγιστη πρόσφυση σε διαφορετικές
επιφάνειες όπως σοβάς, παλιά ακρυλικά χρώματα, γυψοσανίδες και επιφάνειες 
που έχουν μίγματα επιστρώσεων. Χάρη σε ένα μίγμα συνδετικών υλικών (sol-
silicate + κλασσική υδρύαλος/potassium silicate) το χρώμα επιδρά χημικά, 
όπως τα κλασσικά χρώματα υδρυάλου, αλλά και μηχανικά (χάρη στο sol-
silicate) όπως συμβαίνει με τα κλασσικά ακρυλικά χρώματα. Αφού στεγνώνουν, 
αντέχουν κάθε πλύσιμο και τριβή. Πρόκειται για ένα ανόργανο, ορυκτό χρώμα 
που ανταποκρίνεται στο DIN 18.363, 2.4.1. Το χρώμα Optil διαθέτει μία 
ιδιαίτερα υψηλή αισθητική και συνδιάζεται πλήρως με απαιτητικό φωτισμό, 
χωρίς να δημουργεί γυλάδες και αντανακλάσεις.

Πού εφαρμόζεται

Το Optil είναι κατάλληλο για όλες τις επιφάνειες (ωστόσο επάνω σε παλιά 
λαδομπογιά πρέπει να γίνει δοκιμή πριν την εφαρμογή του). Δεν είναι 
κατάλληλο για επιφάνειες με άλατα, εμαγιέ, ξύλο και μεμβράνες από πλαστικό 
(π.χ. PVC).

Χαρακτηριστικά του προϊόντος

• δίνει έντονα και ανεξήτιλα χρώματα
• ανταποκρίνεται σε συνθήκες με έντονο φωτισμό χωρίς να κάνει 
αντανακλάσεις
• αντέχει στις τριβές
• έχει μεγάλη καλυπτικότητα
• αναπνέει
• είναι άφλεκτο
• αντιστέκεται σε μύκητες και μικροοργανισμούς
• δεν προκαλεί άγχος στον άνθρωπο (μειώνει το στρες)
• είναι οικολογικο, δεν περιέχει διαλύτες και πλαστικοποιητές, δεν έχει καμμία 
τοξικότητα

Στοιχεία υλικού
• ειδικό βάρος περ.1.57g/cm3
• Σημείο ανάφλεξης δεν υπάρχει
• Sd<0.01m
• V >2000g/m2d
• οργανικά στοιχεία = < 5%

                                  



Βαθμολόγιση σύμφωνα με το DIN EN 13300

• Γυαλάδα σε 850C (ISO 2813) : πεσμένο μάτ
• Η μέγιστη κοκκομετρία (ΕΝ 21524) : ψιλό
• Καλυπτικότητα (ISO 6504-3 με καλυπτικότητα 6.5μ2/λίτρο) : κλάση Ι
• Αντοχή στην τριβή (EN ISO 11998) : κλάση 2 (ίδιο με DIN 53778)
Για τις μονοχρωμίες η κλάση 2 είναι για : 9001, 9002, 9003, 9005, 9006, 9009,
9012, 9019, 9021. H κλάση 3 είναι για : 9011, 9020.

Χρώματα
Aσπρο και σύμφωνα με το χρωματολόγιο της Keim και το καινούριο 
χρωματολόγιο Avantgarde. Η σειρά διαθέτει ακόμα 11 αμιγή χρώματα σε 
μονοχρωμία (χωρίς αναμίξεις).
Σημείωση : To χρώμα 9019 (κόκκινο κυννάβαρη) παράγεται μόνο με οργανικό 
χρώμα που όμως διαθέτει καλή αντοχή στο φώς.
Τα χρώματα μπορούν να παραχθούν χρησιμοποιώντας τις ειδικές χρωστικές, 
αλλά οι χρωματισμοί συνιστάται να γίνονται στο εργοστάσιο για καλύτερο 
αποτέλεσμα.

Εφαρμογή

Προετοιμασία του υποστρώματος και εφαρμογή

H επιφάνεια πρέπει πριν την εφαρμογή να είναι σε καλή κατάσταση (στεγνή, 
καθαρή, χωρίς λίπη & γκράσο). Οι θερμοκρασίες στο υπόστρωμα και στον 
περιβάλλοντα χώρο πρέπει να είναι >50C.
Σε συνθήκες με έντονο φωτισμό η καλή προετοιμασία (λείανση) της επιφάνειας 
είναι ακόμα περισσότερο απαραίτητη και η εφαρμογή του χρώματος πρέπει να 
γίνει με προσοχή, για να επιτευχθούν άριστα αποτελέσματα.

Το Κeim Optil εφαρμόζεται με πινέλο, ρολό ή σπρέυ (μύτη 0.79χιλ.). 
Συνιστούμε την εφαρμογή με το ειδικό ρολό Optil. Το χρώμα αραιώνεται με 
νερό.
Το πρώτο χέρι αραιώνεται κατά 10% με νερό και το δεύτερο χέρι μένει 
αδιάλυτο.

Εάν θέλουμε “γέμισμα” της επιφάνειας, τότε εφαρμόζουμε τη χοντρόκοκκη 
μορφή του ίδιου χρώματος.
                              
Χρόνος στεγνώματος

Απαιτούνται τουλάχιστον 12 ώρες στεγνώματος μεταξύ κάθε στρώματος βαφής.

Κατανάλωση

Κάθε λίτρο χρώματος καλύπτει 4.5μ2 με δύο στρώματα βαφής και σε λεία 
επιφάνεια.



Συσκευασία

Δοχεία των 5 & 15 λίτρων.

Αποθήκευση

Το Keim Οptil διατηρείται ανέπαφο για περίπου 12 μήνες σε χώρο χωρίς 
παγωνιά. Σημείωση : Ξανακλείνετε πάντα τις συσκευασίες με μεγάλη προσοχή 
μετά τη χρήση.

Κανονισμός GefStoffV για τη σήμανση επικίνδυνων υλικών

Δεν εφαρμόζεται

Κατηγορία κινδύνου στη διακίνηση αγαθών 

Δεν εφαρμόζεται


