
KEIM Soldalit®-Arte-Grob
Dış Cephelerde Astar ve Ara Kat Uygulamaları için Dolgulu Sol- Silikat Boya. 

TM Teknik Bilgi Broşürü    

St
an

d 
09

/1
1

• Antistatik
• Yüksek derecede su geçirmez (suni yağmurlamada  
 koyu renge rağmen)
• Yüksek buhar geçirgenliği
• Mineral olarak mat 
• İdeal nem dengesi ile mantar ve yosun yapmaz
• Çevre dostudur.  Çözücü madde ve kap koruma  
 maddesi içermez

Karakteristik Malzeme Bilgileri  :
• Özgül ağırlık : yakl. 1,55 g/cm³
• Organik içerik: < 5 % 
• pH-değeri : yakl. 11
• Renk tonu dayanıklılığı A1
  ( BFS kılavuzu   
  No:26 uyarınca Fb  
  kodu )
• Difüzyon -eşdeğer 
 hava tabakası kalınlığı: s

d ≤ 0,01 m

 4. Uygulama Bilgileri :

Yüzey Ön Hazırlığı :
Uygulanacak yüzey sağlam, kuru,  temiz olmalıdır. 
Yüzeydeki toz ve yağlar temizlenmelidir.  Eski boyalar-
dan kalan artık parçalar  mekanik olarak veya basınçlı 
su ile temizlenmelidir. Boşluklar ve düzgün olmayan 
yüzeyler uygun bir iyileştirme malzemesi ile düzel-
tilmeli ve genel yapı seviyesine getirilmelidir. Yeni 
sıvadaki cüruflu katmanlar KEIM Ätzflüssigkeit ile  
ürünün teknik bilgi sayfasında anlatıldığı şekli ile 
çıkarılmalıdır. 
Yeni sıva yüzeyinde gerekli iyileştirmeler KEIM 
Atzflüssigkeit‘in   teknik bilgi föyünde anlatıldığı gibi 
yapılmalıdır.  Güçlü emme özelliği olan alanlar KEIM 
Soldalit -Fixativ ile astarlanmalıdır.

Uygulama : 
Özellikle fırça ile uygulama yapılması tavsiye edilir.

İlk Kat:
KEIM Soldalit-Arte-Grob normalde inceltilmeden veya 
KEIM Soldalit-Fixativ ile  yaklaşık  % 5’e kadar 
inceltilerek uygulanır. Kuvvetli emme özelliği olan 
yüzeylerde maksimum % 10’a kadar KEIM -Soldalit-
Fixativ ile inceltme yapılabilir.  

Ara Kat: 
Ara kat uygulanması durumunda KEIM Soldalit-Arte-
Grob’u inceltmeden uygulayın. 

 1. Ürün Tanımı :

KEIM Soldalit-Arte-Grob yüksek dolgulu titandioksit 
içermeyen, sol silikat bazlı dış cephe boyası olup astar 
ve ara kat uygulamalarında  çatlakların kapatılması ve 
seviye farklarının giderilmesinde kullanılır. Sol-silikat ve 
camsuyunun kanıtlanmış bir kombinasyon temelinde 
bağlanmasıyla oluşturulan KEIM Soldalit-Arte- Grob 
sadece mineral yüzeylerde değil, çeşitli organik 
yüzeylerde de kullanılabilir.KEIM Soldalit-Arte-Grob 
kesinlikle ışığa dayanıklı, inorganik pigmentler ve 
mineral dolgu maddeleri içerir. Formülünde titandioksit 
bulunmaz ve DIN 18363 bölüm 2.4.1, ‘’dispersiyon 
silikat boya’’ koşullarını karşılar.   

 2. Uygulama Alanları :

KEIM Soldalit-Grob, eski yapıların yenilenmesinde 
veya yeni yapılarda astar ve ara kat uygulamalarında 
organik ve mineral yüzeyler ile karışık yüzeylerde 
özellikle  yapı farklarını eşitleyici, çatlakları kapatıcı 
olarak uygulanabilir. Şuralarda kullanılamaz: Ahşap, 
plasto-elastik kaplamalar, sabunlaşan eski boyalar 
(örneğin, belli yağlı boyalar, ıslanmayan yüzeyler 
(örneğin, cilalar) ve gözenekli beton montaj yapı 
parçaları. 
KEIM Soldalit-Arte-Grob‘u son kat olarak 
uygulamayın.
 

 3. Ürün Özellikleri :

KEIM Soldalit-Arte-Grob,  homojenize edici  titan-
dioksit içermeyen , örtücü pigment formüllü, yüksek 
dolgulu sol silikat esaslı oldukça uzun ömürlü bir 
boyadır. KEIM Soldalit-Arte-Grob çatlakları kapatır ve 
seviye farklarını eşitler. 

• Titandioksit içermeyen formül
• Azaltılmış uygun ıslak kapatma özelliği
• Daha fazla renk derinliği ve parlaklık
• Yüzey yapısını ve diğer özellikleri vurgular
• Mineral olarak mat yapıda 
• Film oluşturmaz
• Yanmaz (DIN 4102-A2)
• Tamamen inorganik, güneşten solmayan renk 
 pigmentli
• Tüm bileşenlerde UV dayanımı
• Hava koşullarına çok dayanıklı
• Endüstriyel atık gazlara ve asit yağmurlarına 
 karşı dayanıklı
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TM      KEIM Soldalit®-Arte-Grob

Son Kat: 
KEIM Soldalit-Arte inceltilmeden uygulanır. 

Uygulama Koşulları :
Hava ve yüzey ısısı > + 5 °C. Doğrudan güneş ışını 
altında veya güneşin ısıttığı yüzeylerde uygulamayın. 
Uygulama yüzeylerini, uygulama sırasında ve 
sonrasında doğrudan güneş ışınından, rüzgar ve 
yağmurdan koruyun.  

Kuruma Süresi :
Boya uygulamaları arasında en az 12 saat kuruma 
süresi gereklidir.
 
Tüketim Miktarı: 
(Düz yüzeylere yapılacak ilk kat ve ara uygulamalar 
için ) yaklaşık 0,25 kg/m2 KEIM Soldalit- Arte-Grob.
Bu tüketim miktarı standart değer olup tüketim miktarı 
yüzey ve uygulama koşullarına göre dğişebilir.  Tam 
tüketim miktarları deneme uygulamaları ile 
bulunacaktır. 

Aletlerin Temizliği:
Kullanımdan hemen sonra su ile temizleyin. Çalışma 
molaları sırasında alet edevatı boya veya suyun içinde 
saklayın.  

Yabancı Madde Ekleme :
Soldalit sisteminin özelliklerini korumak için, herhangi 
yabancı bir madde eklenmemelidir. 

 5. Ambalaj :

5 ve 25 kg‘lık kovalarda

 6. Depolama :

Kapalı kovada serin ama don olmayan koşullarda  12 
ay saklanabilir. Doğrudan güneş ışını ve aşırı 
sıcaklardan koruyun. 
 

 7. Tehlikeli Madde Yönetmeliği Sınıfı :

Uygulanamaz  n / a

 8. Taşıma Tehlike Sınıfı :

Uygulanamaz  n / a

 9. Atıkların İmhası :

AT çöp bilgi numarası 08 01 12
Yanlızca kalıntı bulunmayan kovaları geri dönüşüme 
verin.

 10. Güvenlik Bilgileri :

Uygulama yapılmayan alanları (örneğin, cam, doğal 
taş, seramik vb.) uygun önlemlerle koruyun. Çevre veya 
trafik alanlarına sıçrayan boyaları bol su kullanarak 
silip temizleyin. Göz ve cildi sıçramalara karşı koruyun. 
Çocukların ulaşamayacağı şekilde saklayın.

Ürün kodu: M-SK 01
 
   
Belirtilen değer ve özellikler, yoğun araştırma çalışmaları ve pratik deneyimlerin 
sonucudur. Kullanımla ilgili yapmış olduğumuz yazılı ve sözlü tavsiyeler, 
ürünlerimizin seçiminde yardımcı olmak içindir, sözleşmeye dayalı hukuksal ilişki 
doğurmaz. Özellikle, alıcı ve kullanıcıları, ürünlerimizi öngörülen kullanım 
amacına uygun şekilde kullanma ve uygulama sorumluluğundan muaf tutmaz. 
İnşaat tekniği genel kurallarına uyulmalıdır. Ürünlerimizin veya uygulamalarının 
iyileştirilmesi amaçlı değişiklikler yapma hakkımız saklıdır. Bu tebliğin yayınlanması 
ile birlikte önceki tebliğler geçersiz olur.  

KEIMBOYALARI
GmbH & Co. KG

Keimstraße 16
D-86420 Diedorf
Tel +49 (0)821 4802-0
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www.keimfarben.de
info@keimfarben.de            
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