
KEIM Innotop®

İç	Mekanlar	için	silikat		“Artı“	Kesinlikle	Mineral
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Yüksek buhar 
geçirgenliğii

Mat mineral 
görünüm

Yangın anında 
zararlı gaz salmaz

İdeal iç mekan 
ortamı

Solvent ve 
plastikleştirici 

içermez

Çevre dostu

KEIM Innotop – 
İç	mekanlar	için	silikat	„Artı“

Renovasyon, yeniden yapım veya yeni 
binalar. Soru aynı?
Hangi iç mekan boyası doğru olandır?

İnsanlar genel olarak zamanlarının 
% 90’nını iç mekanlarda geçirirler. 
Bunun anlamı şudur ; İç mekanda sağlıklı 
koşullar, huzurlu bir ortam ve güzel bir 
görünüm için doğru boyanın seçimi 
önemlidir.  

KEIM Innotop – doğal, mineral, sağlıklı



Çok amaçlı kullanıma uygun sol-silikat 
boya KEIM Innotop, bir çok artı özelligi 
ile ikna edicidir.

İyi bir iç mekan boyası için önemli 
bir kriter buhar geçirgenliğidir. Boya 
tabakasının sıkılığı veya gözenekliliği 
bunun için belirleyici bir etkendir. 
Dispersiyon boyaların aksine KEIM 
innotop mikro-gözenekli yapısı saye-
sinde yüksek oranda açık gözenekli-
dir. Bunun sonucu olarak nem engelsiz 
olarak boya tabakası ve yüzeyden ab-
sorbe edilip daha sonra hemen serbest 
bırakılabilir. Bu sayede KEIM Innotop 
yaşam alanlarınız için ortam koşullarını 
düzenleyici olarak görev yapar. 

KEIM Innotop solvent veya plastikleştirici 
madde içermez. Bu nedenle zararlı 
emisyonlar hakkında hiç bir sıkıntı 
yoktur.

Silikat boyann alev almama özelligi 
maksimum güvenlik sağlar. Yangın 
durumunda boya tabakası tutuşmaz ve 
bundan daha önemlisi toksik gaz salınımı 
yapmaz.

Bununla birlikte KEIM Innotop’un görsel 
karakteri de etkileyicidir : Kesinlikle hoş 
ve doğal olarak kadife mat yüzeyler ve 
sıcak beyaz bir gönünüm sağlar.

KEIM Innotop – 
Kolayca ikna eder 

KEIM Innotop – doğal, mineral, sağlıklı



KEIM Innotop‘un 
genel özellikleri:
•	 Tüm	geleneksel	iç	mekan		
	 yüzeyleri	ile	kullanıma	uygun;		
	 Tavanlar	ve	duvarlar,	yaşam		
	 ve	çalışma	alanları	ve	rutubetli		
	 alanlar.

•	 Optimal	yapı	fiziği.

•	 En	ideal	iç	mekan	ortamını
	 sağlar.
 
•	 Sağlığa	zararsız.

•	 Solvent	ve	plastikleştirici	
	 madde	içermez.

•	 Mineral	mat	görünüm.

•	 Yanıcı	değil.	Yangın	esnasında		
	 zararlı	gaz	salmaz.
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Daima	Mineral	
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Keimstraße 16
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Tel +49 (0)821 4802-0
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www.keimfarben.de
info@keimfarben.de
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