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KEIM SILICAATTECHNIEK



DE WENS VAN DE KONING
Niemand minder dan koning Lodewijk I van 
Beieren was de initiator voor het intensieve on-
derzoek van Adolf Wilhelm Keim (1851-1913), 
een geleerde pottenbakker en scheikundestu-
dent uit München. De koning wilde dezelfde 
veelkleurige kalkfresco’s als hij in Noord-Italië 
had gezien ook thuis hebben. Dit bleek proble-
matisch door het veel koelere en vochtiger weer 
in Beieren.

WIE KWAM MET DE OPLOSSING?
Op basis van onderzoek van de grote dichter 
en gepassioneerde natuurwetenschapper Johann 
Wolfgang von Goethe probeerde KEIM op basis 
van de chemie van minerale pigmenten en 
bindmiddelen een antwoord te vinden op de 
vraag hoe je een verf maakt die er uitziet als 
kalk, maar net zo onverwoestbaar is als steen. 
Uiteindelijk slaagde de uitvinder er in om een 
bindmiddel te ontwikkelen op basis van vloei-
baar kaliwaterglas en zo het baanbrekende 
principe bloot te leggen van verkiezeling; een 
onoplosbare chemische verbinding tussen 
verf en metselwerk. In 1878 ontving KEIM het 
keizerlijke patent voor zijn mineraalverven; de 
nieuwe maatstaf met betrekking tot duurzaam-
heid, kleurkracht en lichtreflectie. Door de juiste 
combinatie van vloeibaar kaliwaterglas en an-
organische kleurpigmenten legde A.W. Keim de 
basis voor een bijzondere bedrijfsgeschiedenis. 

KEIM. 
DE ENIGE ECHTE.
AL GENERATIES LANG ONGEËVENAARDE
LEVENSDUUR EN KLEURENBRILJANTIE.

TUSSEN TRADITIE EN INNOVATIE
In de spagaat tussen traditie en innovatie en 
met een diepe overtuiging ontwikkelt en pro-
duceert KEIMFARBEN tot op heden uitsluitend 
minerale producten en systemen. De mineraal-
verven van KEIM komen steeds weer terug in 
de architectuurgeschiedenis van de 20e en 21e 
eeuw: van historisme, Jugendstil en Bauhaus tot 
de spectaculaire deconstructivistische gebouwen 
van tegenwoordig. Ze brengen al generaties 
lang beroemde architecten, schilders en kunste-
naars in vervoering en worden overal toege-
past, waar qua architectuur en verf hoge eisen 
worden gesteld aan de esthetiek, gezondheid 
en bouwphysica.
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DUURZAAMHEID EN  
VERANTWOORDELIJKHEID
Lang voordat duurzaamheid een begrip werd, 
voelde Adolf Wilhelm Keim al een verplichting
op dit gebied. Tot op de dag van vandaag wordt 
door de onderneming KEIM dit principe gehan-
teerd door innovatief gebruik van natuurlijke 
grondstoffen, door de creatie van regionale werk-
gelegenheid, waardering voor onze medewerkers 
te tonen en bewust met onze eindige hulpbronnen 
om te gaan.

Wij zien onszelf als pioniers op het gebied van 
minerale bescherming van gebouwen en laten 
ons leiden door kennis, ervaring en passie. Ons 
product- en dienstenaanbod gaat veel verder 
dan het verfproduct alleen: minerale mortels en 
spachtels, houtafwerking, producten voor beton-
herstel en -cosmetica, gevelisolatiesystemen voor 
binnen en buiten en natuursteenreparatie maken 
deel uit van onze productportfolio.

Deze visie van de oprichter van ons bedrijf zijn 
wij al 140 jaar trouw. Vanuit het hoofdkantoor 
in Diedorf bij Augsburg en de productielocatie 
in Luckau in Brandenburg levert KEIM over de 
gehele wereld. En dat met groot succes! 

“Wij willen leven, werken, 
worstelen, strijden en voor 
onze medemens zorgen, 
voor ons nageslacht werken 
om het leven op aarde te 
verbeteren.” 
A.W. Keim 

KEIM WERKT AL 140 JAAR AAN 
DE DOORONTWIKKELING VAN 
MINERALE VERFPRODUCTEN:
De eerste generatie 
KEIM Purkristalat®

In 1878 ontwikkelde A.W. Keim de eerste, 
praktisch bruikbare silicaatverf. Deze be-
staat uit een poedervormig component met 
minerale kleurpigmenten, vulstoffen plus een 
vloeibaar bindmiddel; kaliwaterglas.

De tweede generatie 
KEIM Granital®

In 1962 kwam met KEIM Granital® de twee-
de generatie silicaatverven op de markt. De 
1-component, gebruiksklare ‘dispersiesilicaat-
verf’ is eenvoudiger en veiliger in gebruik.

De derde generatie
KEIM Soldalan®

In 2002 betekende de ontwikkeling van ‘sol-
silicaatverf’ een revolutie op de gevelmarkt. De 
verf is gebaseerd op een compleet nieuw bind-
middelprincipe waardoor de verf op vrijwel alle 
gangbare ondergronden kan worden gebruikt.

De vierde generatie 
KEIM Lignosil®

Na jarenlange ontwikkeling en uitgebreide 
praktijktesten werd in 2013 KEIM Lignosil® 
op de markt gebracht; de eerste minerale verf 
ter wereld voor de bescherming van hout.

1878 1962 2002 2013



BETER MINERAAL
Wie een huis bouwt of renoveert, denkt en rekent 
tientallen jaren vooruit. Dat geldt ook voor de 
gevel die als beschermende, esthetische “schil” 
een belangrijke rol speelt voor het waardebehoud 
en de binnenruimtes. Mineraalverven zijn op 
verfgebied al generaties lang de maatstaf en 
zijn nog steeds hoogactueel. Deze verf dankt 
de ongeëvenaarde levensduur aan het unieke 
hechtingsprincipe van verkiezeling. Hierbij 
worden verf en pleister onlosmakelijk met 
elkaar verbonden. Dit garandeert een maximale 
weersbestendigheid en waardebehoud; 
afbladderende verflagen zijn uitgesloten. Het 
spreekt voor zich dat ook mineraalverven niet 
immuun zijn tegen veroudering, maar dat uit zich 
als een patina die het karakter van een gebouw 
op positieve wijze benadrukt.

PRINCIPE VAN VERKIEZELING

Het geniale principe van verkiezeling. De mineraalverven 

van KEIM vormen geen film maar gaan een onlosmakelijke 

verbinding met de ondergrond aan.

OVERTUIGENDE VOORDELEN:
–  Lange levensduur, maximale 

weersbestendigheid
–  Esthetisch perfecte optiek
–  Damp-open: gebalanceerde 

vochthuishouding
–  Kleurstabiel: 20 jaar kleurgarantie
–  Schoon, weinig neiging tot vervuiling
–  Zuivere minerale, natuurlijke grondstoffen
–  Veilig: niet brandbaar
–  Economisch, langere renovatie-intervallen
–  Ecologisch, gezond woonklimaat & 

duurzaam

DE KUNST VAN VERF MAKEN
De schoonheid van de verven van KEIM komt 
van binnenuit en straalt naar buiten. Er is 
ons als verfmakers veel aan gelegen om het 
fascinerende spectrum van de mineraalverven 
van KEIM te cultiveren en verder te ontwikkelen, 
waarbij wij rekening houden met tradities. Onze 
minerale verven en lazuren worden ook nu nog 
met de hand op basis van poederpigmenten 
gemengd in de KEIM kleuren alsook in 
klantspecifieke of speciale afwijkende kleuren. 
Wij begeleiden uw projecten individueel en per 
order tot de afronding ervan. Onze adviseurs 
ondersteunen u ter plaatse, bijvoorbeeld door 
de ondergrond te beoordelen of te helpen met 
kleuradvies of bemonstering voor het project. 
Vraag het ons, wij helpen u graag!
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KEIM-SILICAATTECHNIEK
PROFIJT & VOORDELEN  

DUURZAAM 
Een gevelverf moet ten minste 20 jaar 
meegaan – zowel optisch als functioneel. Voor 
mineraalverven van KEIM is dit geen grote 
uitdaging; ze gaan probleemloos twee keer 
zo lang mee. Verflagen van honderd jaar zijn 
geen uitzondering. De optimale combinatie 
van vloeibaar kaliumsilicaat als bindmiddel, 
minerale vulstoffen van natuurlijke oorsprong en 
anorganische kleurpigmenten garanderen een 
optimale weersbestendigheid en onovertroffen 
duurzaamheid. 



ESTHETISCH 
De kleuren uit het kleurenpalet van KEIM zijn 
tijdloos, goed te combineren en voegen zich 
harmonisch samen met de omgeving, zonder 
historiserend over te komen. Anorganische 
pigmenten kleuren het materiaal in. 
De kleur wordt als één kleurvlak: sprankelend en 
gegarandeerd uv-stabiel. Zo ontstaan veelzijdige 
en levendige kleureffecten die alle zintuigen 
prikkelen. 

DIFFUSIE-OPEN 
Uit bouwphysisch oogpunt is een hoge 
waterdampdoorlaatbaarheid, het belangrijkste 
criterium voor een gebalanceerde vochthuis-
houding. De silicaatverven van KEIM zijn zeer 
goed waterdampdoorlatend. Dat betekent 
dat vocht in het gebouw probleemloos en 
snel naar buiten kan worden afgevoerd, 
waardoor verraderlijke vochtopbouw achter 
dichte verflagen wordt vermeden en schade 
op de lange termijn wordt tegengegaan. In 
combinatie met een geringe wateropname biedt 
dit een optimale bescherming tegen water- en 
vorstschade. Ook geven minerale oppervlakken 
niet af en dankzij hun alkaliteit en snelle 
opdroging zijn ze onaantrekkelijk voor algen en 
schimmels. In het kort: De mineraalverven van 
KEIM zijn bouwphysisch gezien ideaal!

Vocht in het metselwerk 
kan ongehinderd naar 
buiten worden afgevoerd. 
Het metselwerk blijft droog 
en de verf blijft zitten.

Kleur Wand



ZUIVER MINERAAL 
De “intrinsieke kwaliteiten” van een verf 
zijn bepalend, d.w.z. de samenstelling van 
bindmiddel, pigmenten, vulstoffen en additieven. 
De verven van KEIM hebben een volledig 
minerale basis. Het natuurlijke bindmiddel 
“waterglas” is een silicaat dat een chemische 
verbinding met minerale ondergronden aangaat, 
zoals steen, pleister en beton. Zo ontstaat een 
zeer duurzame verbinding die veel langer 
meegaat dan de zuiver oppervlakkige verkleving 
van traditionele dispersieverven. Minerale 
pigmenten worden uit mineralen gewonnen, 
zijn extreem kleurvast en verbleken niet. Als 
vulstof wordt meestal marmermeel en kwarts 
gebruikt, waardoor de opgebrachte verf de 
benodigde laagdikte krijgt om de gevel tegen de 
weersinvloeden te beschermen.

SCHONE GEVELS
De silicaatverven van KEIM blijven langdurig 
schoon. De combinatie van anorganische 
pigmenten en minerale bindmiddelen maken 
verfoplossingen mogelijk die een lange 
levensduur met langdurig schoon combineren. 
Silicaatverven zijn in tegenstelling tot traditionele 
organisch gebonden verven (zoals dispersie- 
of siliconenharsverven) antistatisch en niet 
thermoplastisch. Vuildeeltjes hechten daarom 
slecht aan het oppervlak en de gevel blijft lange 
tijd schoon en mooi! 
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VEILIG
Zelfs onder de vlam van een lastoorts 
ontbranden de silicaatverven van KEIM niet. Dat 
betekent bij brand: optimale veiligheid en geen 
giftige gassen. Dit is bevestigd in brandtesten in
Duitsland en Groot-Brittannië. Het is niet voor 
niets dat in veel openbare gebouwen, zoals 
metrostations, tunnels, scholen en bioscopen 
alleen nog maar silicaatverven worden gebruikt. 
Veiligheid en gezondheid zijn namelijk 
onvervangbaar. 

ECONOMISCH
Goedkoop is vaak duurkoop. Al bij de bouw is 
kwaliteit uiteindelijk onder de streep een betere 
en economischer oplossing. Mineraalverven 
van KEIM besparen op de lange termijn geld 
terwijl de onderhoudskosten minimaal blijven 
en de functie en uitstraling lange tijd zijn 
gewaarborgd.

€

KEIM SILICAATVERF
• Nieuwe verflaag:  
   2 of 3 lagen       
• Herschilderbeurt:1 laag
• Technische levensduur        
   verfsysteem: tussen 30  
   en 40 jaar 
• Gemiddelde onderhouds-   
   cyclus: 12 – 15 jaar    
  

DISPERSIEVERF
• Nieuwe verflaag:  
   2 of 3 lagen       
• Herschilderbeurt: 1 laag
• Renoveren: Alle verflagen 
   verwijderen en starten met    
   nieuwe verflaag
• Gemiddelde onderhouds-      
   cyclus: 6 – 8 jaar

    nieuwe verflaag     nieuwe verflaag

        renoveren

      herschilderen       herschilderen

      herschilderen

      herschilderen

      herschilderen

      herschilderen

100%

150%

KOSTENBESPARING
MET KEIM VERF;
50%



WIJ ZIJN PARTNER
Ons doel is niet alleen om hoogwaardige en 
bewezen producten aan te bieden, maar ook om 
uitstekende service en diensten aan te bieden die 
onze partners veiligheid en echte voordelen in de 
bouw bieden.

Schilder: KEIM biedt u reeds in de planningsfase 
competente en uitgebreide ondersteuning. 
Bij technische problemen in-situ of als een 
aanbreng, advies nodig is, helpen onze KEIM 
adviseurs u snel en probleemloos verder. 

Monumentenzorg: KEIM is een expert en 
betrouwbare partner op het gebied van 
restauratie, dankzij de 140 jaar ervaring in het 
beschermen van waardevol cultureel erfgoed.

Architecten: Onze adviseurs nemen de tijd 
voor uw afzonderlijke projecten en zoeken samen 
met u op basis van hun professionele kennis 
en ons uitgebreide productportefeuille naar 
technisch en esthetisch optimale oplossingen. 
Referenties van bekende bureaus als Zaha Hadid 
Architects, Office for Metropolitan Architecture 
(OMA) of Foster Partners spreken voor zich.

Woningbouw: KEIM biedt uitgebreide 
en betrouwbare ondersteuning – verfproducten 
met een lange levensduur en een competent 
advies voor uitstekende resultaten met 
meerwaarde. 

Particulieren: Door de selectie van geschikte 
materialen en de juiste verwerking ervan, zorgen 
wij samen voor het optimale resultaat voor uw 
woning! 

KEIM raadt aan om gekwalificeerde 
schildersbedrijven in te schakelen voor de 
vormgeving en de bescherming van uw gevel en 
voor gezond wonen.

“Kwaliteit, 
verantwoordelijkheid 
en service zijn voor ons niet 
alleen woorden, maar een 
bedrijfsfilosofie die door ons 
wordt geleefd.”
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KEIM SERVICE EN SUPPORT – 
SAMEN ZIJN WIJ SUCCESVOL
Om een project succesvol af te sluiten, 
ontkomt u vaak niet aan het nodige voorwerk. 
Wij ondersteunen u in dat geval niet alleen 
met onze minerale producten, maar ook met 
ons uitgebreide serviceaanbod.

ONDERZOEKEN VAN ONDERGRONDEN 
–  Analyseren van mortels
–  Bepalen van de stevigheid
–  Zoeken van verborgen gebreken,
   zoals schadelijke zouten

VERFADVIES
–  Verfanalyse
–  Kleurselectie
–  Kleurmonsters
–  Creatief advies

PROFESSIONEEL TEAM VOOR GEVEL
–  Aparte prestatiebeschrijvingen
–  Bouwphysische berekeningen
–  Specialisten voor bouwbegeleiding
–  Verwerkerstrainingen

SPECIALE DIAGNOSE VAN BETONNEN 
OBJECTEN
–  Testen van sterkte beton 
–  Bepalen van de betondekking
–  Meten van de carbonatatiediepte
–  Complete renovatievoorstellen 

LABORATORIUMANALYSES, GOEDKEURINGEN 
EN ACTIEPLANNEN
–  Voor renovatiemaatregelen conform 
 de betreffende ondergrond 
–  Uitwerken van uw bestekomschrijvingen
–  Controleren van de applicatie op de 

bouwplaats
–  Samenwerking met externe, onafhankelijke 

instituten, deskundigen en specialisten

MARKETINGONDERSTEUNING 
–  Uitgebreide productinformatie 
–  Verwerkingsvoorschriften
–  On- en offline marketingtools

VERVOLGTRAININGEN IN DE KEIM ACADEMIE
–  Seminars voor deskundigen, workshops, 

informatiedagen
–  Vakkundige presentaties
–  Ruimtes met moderne mediatechnieken 
–  Praktijkgericht onderwijs 

“Bij de omgang met 
waardevolle bouwprojecten 
is het belangrijk te worden 
bijgestaan door een 
betrouwbare partner als 
KEIM.” 
Ralph Spies, gedipl. restaurateur

Ga voor meer informatie over uw lokale  
KEIM contactpersoon naar www.keim.com



GEVELVERVEN

De gevelverven van KEIM voldoen  
aan de allerhoogste maatstaven.

–  Ongeëvenaarde levensduur
–  Optimale dampdoorlaatbaarheid
–  Ideale vochthuishouding
–  Langdurig schone gevels
–  Kleurconstant, lichtecht en uv-stabiel
–  Mineraal matte oppervlakken
–  Vele creatieve mogelijkheden
–  Economisch
–  Ecologisch onbedenkelijk

ZUIVERE SILICAATVERVEN
Silicaatverven met één of twee 
componenten die decennia lang 
meegaan 

DISPERSIESILICAATVERVEN
Voor alle minerale ondergronden

SOL-SILICAATVERVEN
Voor organische, minerale 
en gemengde ondergronden

SPECIALE AFWERKINGSLAGEN
Voor asbest- en vezelcementplaten

BINNENVERVEN

De binnenverven van KEIM hebben 
eersteklas bouwbiologische 
eigenschappen. 

–  Zeer dampdiffusie open
–  Vrij van emissies, oplosmiddelen  

en weekmakers
–  Geen conserveringsmiddelen
–  Hypoallergeen
–  Zonder stoffen die fogging 

veroorzaken
–  Onbrandbaar
–  Schimmelwerend
 – Onafhankelijke goedkeuringen

SILICAATVERVEN SCHROBKLASSE 1
Producten uit de Premium-klasse

SILICAATVERVEN SCHROBKLASSE 2
Voor zeer gevoelige gebieden

SILICAATVERVEN SCHROBKLASSE 3
Voor een breed toepassingsgebied

LES COULEURS LE CORBUSIER
Het kleurenpalet van Le Corbusier, 
vertaald naar kleurrecepturen van  
hoogste kwaliteit

SCHIMMELBESCHERMING
Voor de preventie van schimmel
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BETONSYSTEMEN

De betonsystemen van KEIM 
beschermen effectief en bewaren 
de optiek en eigenschappen van het 
beton.

– Aangepaste 
oppervlaktebeschermings-

 systemen (bescherming tegen water 
en CO2)

–  Betonreparatie
–  Economisch en duurzaam
–  Unieke vormgevingsmogelijkheden
–  Milieuvriendelijk
–  Matte mineraaloppervlakken
–  Met alle noodzakelijke certificering

AFWERKINGSLAGEN VOOR BETON
Minerale oplossing met betonkarakter
voor renovatie, bescherming en 
vormgeving

MORTELS & SPACHTELS
Mortels en spachtels voor renovatie

IMPREGNERINGEN
Voor de hydrofobering van minerale 
bouwstoffen, vooral beton



GEVELISOLATIESYSTEMEN

Met gevelisolatiesystemen van  
KEIM bespaart u energie, beschermt 
u bestaande bouwprojecten, zorgt 
u voor een aangenaam en gezond 
woonklimaat en verhoogt u de 
waarde van uw woning.

–  Systemen met isolatieplaten van 
mineraalwol en EPS en minerale 
isolatieplaten

–  Perimeter- en sokkelisolatieplaten
–  Minerale pleisters en verven met 

extreem lange levensduur voor 
schone en kleurstabiele gevels

–  Optimale vochthuishouding voor 
niet-giftige preventie van algen

–  Technische goedkeuringen en 
certificering garanderen maximale 
veiligheid

–  Toonaangevende onderzoeks- en 
ontwikkelingsprojecten

GEVELISOLATIE
Isolatiesystemen met op elkaar
afgestemde mortels en verven: 
schoon, duurzaam en effectief

BINNENISOLATIE
Schimmelbescherming, functionele
binnenisolatie- en klimaatsysteem 
voor aangenaam wonen

OPPERVLAKTEVORMGEVING
Hoogwaardige edelpleisters en verven 
om uw creatieve ideeën mee te 
verwezenlijken

ACCESSOIRES, PROFIELEN & 
TOEBEHOREN

MORTELS & SPACHTELS

Edele structuren en oppervlakken 
door minerale mortels en spachtels 
voor elk toepassingsgebied.

–  Milieuvriendelijk
–  Economisch
–  Diffusie-open
–  Verhoogd weersbestendig

TOPLAAG
Silicaat- en mineraalpleisters voor 
binnen en buiten

GRONDMORTELS
Voor poreuze bakstenen of moeilijke 
wanden

HECHT- & RENOVATIEPLEISTERS
Voor minerale of organische 
ondergronden, loslatend pleisterwerk, 
structuurverschillen of krassen

SANERING & 
VOCHTREGULATIE
Voor de vochtregulatie en voor door 
zouten beschadigd metselwerk 

SPACHTELS
Voor machinale of handmatige 
verwerking 

De op pagina 11 tot 13 getoonde producten zijn deels niet internationaal verkrijgbaar. Neem bij vragen contact op 
met onze buitenlandse vestigingen.

HOUTAFWERKING

De geslaagde transfer van het 
succesvolle silicaatverfmodel op 
hout. Bevestigd door toekenning 
van het Europese patent voor 
systemen en producten.

–  Zeer goede bescherming tegen 
vocht

–  UV-stabiel en absoluut lichtecht
–  Extreem weersbestendig
–  Ongeëvenaarde lange levensduur
–  Fluweel matte optiek van het 

oppervlak
–  Eenvoudig te renoveren
–  Getest volgens DIN EN 927
–  Extern gecontroleerd door 
 Fraunhofer-Institut für 

Holzforschung Wilhelm-Klauditz-
Institut (WKI) in Braunschweig

HOUTVERVEN VOOR BUITEN
Dekkende silicaatverf voor houten 
bouwdelen buiten

VERGRIJZINGSLAZUUR VOOR 
HOUT
Vergrijzende silicaatlazuur voor 
houten bouwdelen buiten

HOUTLAZUUR VOOR BINNEN
Dekkende houtverf of -lazuur voor 
binnen
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KALKSYSTEMEN

Kalk beleeft momenteel een 
wedergeboorte in de moderne bouw 
en bij de authentieke renovatie van 
monumenten. 

–  Milieuvriendelijk
–  Economisch
–  Zeer diffusie-open
–  Duurzaam
–  Onbrandbaar
–  Ecologisch verantwoord

KALKVERVEN
Kalkgebonden verven voor in de 
woonkamer of op de gevel

MORTELS & SPACHTELS
Kalkpleisters zorgen voor een gezond 
woonklimaat en geven de muren een 
natuurlijke elegantie. Geschikt voor 
binnen en buiten

NATUURSTEENSYSTEMEN

KEIM Natuursteensystemen zijn 
bedoeld als steenvervanging, 
steenversteviging, hydrofoberende 
impregnering, of beschermende 
afwerking. 

–  Aangepaste renovatie, dankzij 
specifieke systeemcomponenten

–  Actieve bescherming tegen zuren en 
vocht

–  Breed toepassingsgebied
–  Allerlei vormgevingsmogelijkheden

NATUURSTEENLAZUUR
Voor lazurende kleuring of bijkleuren 
van renovatieplekken 

RESTAURATIEMORTEL
Voor reparatie van natuursteen, 
vernieuwen van voegen en 
gietmateriaal voor afdrukken 

CREATIEF VORMGEVEN

Kunst- en decorverven, lazuren, 
silicaatkrijten en producten voor 
creatieve stucco-
technieken van KEIM.

–  Gegarandeerd lichtecht en UV-
stabiel

–  Kleurglans
–  Diffusie-open
–  Verhoogd weersbestendig

KUNSTVERVEN
Expressieve schilderkleuren 

DECORVERVEN
Individuele vormgevingen en 
minerale helderheid door fijn 
verfpoeder 

LAZUREN
Decoratieve lazuurlagen en afwerking 
van traditionele deklagen 



“Het succesverhaal van KEIM 
begint bij de productie. Hier 
worden kwaliteit, efficiëntie 
en maximale duurzaamheid 
gegarandeerd.” 

REGIONAAL ZAKENDOEN MET EEN  
GLOBALE AANPAK
De mineraalverven van KEIM hebben hun 
kwaliteiten in alle klimaatzones ter wereld 
bewezen. Ze worden echter gewoon 
geproduceerd en ontwikkeld in Duitsland; 
hoofdvestiging Diedorf en een nevenvestiging 
in Luckau. En daar zijn goede redenen voor: 
de wortels van het bedrijf liggen namelijk in 
Duitsland;  hier worden traditie en innovatie 
gecombineerd. Bovendien wonen hier de 
gekwalificeerde en gemotiveerde vakmensen. 
Zonder hun kennis zou een bedrijf als KEIM niet 
wereldwijd toonaangevend kunnen zijn op het 
gebied van silicaatverven. Deze concentratie 
van competenties leidt tot een waardevol 
synergie-effect dat de kwaliteit bevordert. Nog 
een voordeel: de kortere toeleveringsketen 
van grondstoffen verbetert de milieubalans en 
duurzaamheid van onze producten. 

ONDERZOEK EN ONTWIKKELING
Wij werken continu aan de optimalisatie 
van onze producten en doorontwikkeling 
van silicaatbescherming van gebouwen. Alle 
relevante ontwikkelingen en innovaties op dit 
gebied zijn afkomstig uit het R&D-laboratorium 
van KEIM. De nauwe samenwerking met 
gerenommeerde vakinstituten en onderzoeks-
laboratoria op verfgebied spreekt voor ons voor 
zich, net als regelmatige deelname aan allerlei 
onderzoeksprojecten in binnen- en buitenland. 
Zo blijft onze unieke voorsprong qua knowhow 
behouden en wordt deze uitgebreid. 
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KEIM WERELDWIJD 
HOOGSTE KWALITEIT OVER DE HELE WERELD.

Productielocatie in Duitsland, dochterondernemingen in Europa en de VS, verkooppartners over 
de hele wereld: KEIM is overal aanwezig om u de best mogelijke service te kunnen bieden.

KEIMFARBEN GMBH 
Keimstraße 16/86420 Diedorf/Tel. +49 (0)821 
4802-0/Fax +49 (0)821 4802-210
Frederik-Ipsen-Straße 6/15926 Luckau/Tel.   
+49 (0)35456 676-0/Fax +49 (0)35456 676-38
www.keim.com/info@keimfarben.de

KEIMFARBEN ges.m.b.h. 
Pebering-Straß 16/A-5301 Eugendorf/ 
Tel. +43 6225 8511 0/Fax +43 6225 8511 99
www.keim.com/office@keimfarben.at 

KEIMFARBEN AG 
Wiesgasse 1/CH-9444 Diepoldsau/ 
Tel. +41 71 737 70 10/Fax +41 71 737 70 19
www.keim.com/info@keim.ch

KEIMFARBEN s.r.o. 
Vídenská 119/CZ-619 00 Brno/ 
Tel. +420 511 181 222/Fax +420 511 181 229
www.keim.com/barvy@keim.cz

KEIM SCANDINAVIA A/S
Guldalderen 6/DK-2640 Hedehusene/ 
Tel. +45 46 56 46 44/Fax +45 46 56 42 04
www.keim.com/kundeservice@keim.dk

KEIM ECOPAINT IBÉRICA, S.L.
Octavio Lacante, 55/ES-08100 Mollet del Vallès 
(Barcelona)/Tel. +34 932 192 319/ 
Fax +34 932 191 455 
www.keim.com/info@keim.es

KEIM FRANCE SAS
ZAC Les Portes du Dauphiné/55 Chemin de 
Mûre/F-69780 Saint-Pierre de Chandieu/ 
Tel. +33 472 090 509/Fax +33 478 401 621
www.keim.com/info@keim.fr

MOEDERBEDRIJF KEIM

DOCHTERBEDRIJVEN KEIM

KEIMFARBEN Colori Minerali s.r.l.
Sciaves, Förche 10/I-39040 Naz-Sciaves (BZ)/
Tel. +39 0472 410 158/Fax +39 0472 412 570
www.keim.com/info@keim.it

KEIM NEDERLAND BV
Dukdalfweg 26/NL-1332 BM Almere/ 
Tel. +31 36 53 20 620
www.keim.com/info@keim.nl

KEIM FARBY MINERALne Sp z o.o.
ul. Fabryczna 20 c/PL-53-609 Wroclaw/ 
Tel. +48 71 750 00 51/+48 71 750 00 52/ 
Fax +48 71 750 00 53 
www.keim.com/info.keim@keim.pl

KEIM MINERAL PAINTS LTD. 
Santok Building/Deer Park Way, Donnington 
Wood/GB-Telford, Shropshire TF2 7NA/ 
Tel. +44 1952 231 250/Fax +44 1952 231 251
www.keim.com/sales@keimpaints.co.uk

KEIM MINERAL COATINGS of America, Inc.
10615 Texland Blvd #600/US-Charlotte, North 
Carolina 28273
Toll free +1 866 906 5346/ 
Tel. +1 704 588 4811/Fax +1 704 588 4991
www.keim.com/keim-info@keim.com

Wit-Rusland, Griekenland, IJsland, Kroatië, 
Letland, Litouwen, Rusland, Roemenië, Slovenië, 
Oekraïne, Cyprus

Chili, Curaçao

Ghana, Nigeria, Zuid-Afrika

Bahrein, China, India, Indonesië, Israël, Japan, 
Katar, Saoedi-Arabië, Singapore, Zuid-Korea, 
Taiwan, Thailand, Turkije, Verenigde Arabische 
Emiraten 

Australië, Nieuw-Zeeland



KEIM NEDERLAND BV 
Dukdalfweg 26 / 1332 BM Almere / Nederland
Postbus 1062 / 1300 BB Almere / Tel: +31 (0)36 - 532 06 20
www.keim.com / info@keim.nl

KEIM. COLOURS FOR EVER.


