KEIM Optil®
De perfecte verf voor expressievolle
architectuur en kleurbeleving

KEIM Optil - de nieuwe dimensie
van esthetiek

KEIM Optil - wanneer het erom gaat de
eisen van de moderne architectuur concepten te combineren met de hoogste
minerale kwaliteit met een prikkelende
homogene optiek.
Een tot dusver niet geëvenaard aantal
lichtechte minerale kleuren als exponent
van de moderne tijdgeest maakt KEIM
Optil de ideale muurverf voor een veeleisende omgeving van uw binnenruimten.
Niet minder indrukwekkend zijn de met
de nieuwe witte Optil geschilderde oppervlakken die ook bij strijklicht door de
zeer matte uitstraling geen strepen vertonen.
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KEIM Optil – topklasse qua kleurbeleving

De kleuren van het KEIM Optil palet zijn
uniek in de minerale verfwereld en doen
geen concessie aan de kwaliteit van mineraalverf : een perfecte symbiose tussen optiek en bouwfysica.
Leverbaar in 16 verschillende mengkleuren, zowel in goud en zilver als ook in
alle kleuren van de KEIM Avantgarde
waaier is Optil een geslaagde exponent
van de polychrome kleurontwikkeling
van de 20-er jaren van de vorige eeuw
aangevuld met een selectie van de kleurtrends van de huidige tijd.
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KEIM Optil –
de ideale verf

KEIM Optil maakt indruk door de combinatie van brillante kleurkracht en een
fluwelen verschijningsbeeld, zoals dat
uitsluitend mogelijk is met de nieuwe
“Macro-Fill Technologie”. Naar gelang
de lichtinval, de belichtingstechniek en
ooghoek kunnen met Optil behandelde
wanden of plafonds fascineren door hun
unieke optiek en beleving geven door
de kleurwerking en het fluweelmatte oppervlak.
KEIM Optil is de topkwaliteit in de solsilicaat technologie. Voor alle gangbare
ondergronden geschikt en eenvoudig te
verwerken, komt KEIM Optil ook aan
de eisen van de verwerkers optimaal
tegemoet. Als zeer dampopen product
zonder toevoeging van oplosmiddelen
of weekmakers staat Optil synoniem
voor een gezond binnenklimaat en actief ecologisch.

MacroFill-Technologie
Oppervlakte-effect

Oppervlaktestructuur

Kogelvormige silicaatdeeltjes
“Macrofiller” ordenen zich bij de
applicatie compact en gelijkmatig tegen
elkaar aan.

en worden door ander vulstoffen en
pigmenten omsloten……

… en bouwen als het ware een
macro-cluster

Invallend licht wordt
bijna volledig
weerkaatst

Effect:
• homogeniteit van de oppervlaktestructuur
• invallend licht wordt bijna volledig weerkaatst

Macro-Cluster

REM opname verfoppervlak
(KEIM Optil)

Resultaat:
• minimale gevoeligheid voor strijklicht
• zeer gelijkmatige dekking
• extreme matheid ( glansgraad bij 85° = 0,2 %)
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