
Eşsiz bir görünüm için 
MacroFill-Teknolojisi 

Zerafet ve ifade

Her açıdan eşsiz 
kalite

Kendi başına bir ekol- 
KEIM Optil

 

KEIM Optil – yüksek mineral kalite-
si ve büyüleyici homojen görünümü 
kombinasyonu ile modern mimari tasarım 
ihtiyaçlarını karşılayacak üstün nitelik-
te bir iç mekan boyasıdır. KEIM Optil, 
renkleri ile olağanüstü zerafet sağlayan 
ekonomik sıradışı bir boyadır. 
 
KEIM Optil yeni MacroFill Teknolojisi 
ile parlak bir aydınlatma kombinas-
yonu sağlar ve yumuşak görünümü ile 
cezbeder. KEIM Optil boyaları tüm ışık 
koşullarında aydınlatma teknolojisi ve 
görsel açıdan benzersiz bir görünüm, 
etkileyici renk derinliği ve yumuşak mat 
yüzeyler sağlar.
  
Işığa dayanıklılığı daha önceden bi-
linmeyen, mineral renk harmonileri ile 
zamanımızın modern ruhunu ifade eden 
KEIM Optil sofistike iç mekan tasarımları 
için ideal bir boya malzemesidir. Asil 
beyaz ile boyanmış yüzeyler zor ışık 
koşulları altında bile ultra mat bitişi ile 
etkileyici bir atmosfer yaratır.

KEIM Optil- sol-silikat teknolojisi ile 
üretilen yüksek kalitede bir üründür. Tüm 
yüzeylerde kullanımı uygun ve kolaydır. 
Ayrıca uygulayıcının tüm gereksinim-
lerini mükemmel şekilde karşılar. Optil‘in 
mükemmel kapatıcılık ve kusursuz 
boyama sonuçları tercih edilmesi için çok 
inandırıcı kanıtlardır. KEIM Optil herhan-
gi bir koruyucu madde ve plastikleştirici 
içermez. Yüksek geçirimlidir. Bu 
özellikleri ile sağlıklı bir iç mekan iklimi 
ve aktif çevre koruma özelliği sağlar.

KEIM Optil- daha önce hiç görülmemiş 
renkler sunar. Olağanüstü renk derinliği 
ve kaliteden ödün vermemesiyle Optil, 
görsel görünüm ve yapı fiziğini kombi-
ne eden mükemmel bir bağ oluşturur. 
1920’li yılların polikromatik renk düzeni 
ile zamanınızın trend renklerinin kombine 
edildiği KEIM Aventgarde kataloğunda 
altın, gümüş ve onların tüm gölge tonları 
ile 16 büyüleyici siyah-beyaz gölge 
tonları mevcuttur.

KEIM Optil-benzersiz estetiğin  
yeni boyutu
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KEIM Optil®

İç mekanlar için sol-silikat boyalar Macrofill Teknoloji ile.
Mükemmel boya deneyimi.

Yeni bir boyut

Ve kısaca avantajları özetlersek: 

• Yoğun parlak, aydınlık ve ışığa dayanıklı 
 renk tonları  
• Mükemmel mat yüzeyler 
• Emek isteyen iç mekan tasarımı için mükemmel 
 yüzey bitişleri
• Toksikolojik ve çevresel güvenlik 
• Yüksek buhar geçirgenliği
• Yanmaz
• Islak aşınma dayanımı, sınıf 2
• Küf oluşumuna dayanıklı

MacroFill-Teknolojisi

MacroFill-Teknoloji  ile yüzey 
etkisi

MacroFill -Teknoloji ile yüzey 
dokusu

St
an

d 
08

/2
01

1 
tü

rk

Technology
SEM Görünümü 
kaplama yüzeyi 
(KEIM Optil)

Gelen ışık neredeyse 
tamamen dağılmış

Etkiler: 
• Yüzey dokusunun homojenliği
• Gelen ışık neredeyse tamamen dağılmış

Sonuçlar: 
• Çizgi oluşturma duyarlılığını minimuma indirger
• Mükemmel standart görünüm
• Olağanüstü derecede mat ( 85º parlaklik = 0.2 % )

Silikat top şeklindeki makro dolgular 
kendilerini birbirlerine göre yanyana 
ayarlayabilirler.Uygulama süresince  
sıkıştırılır ve eşit şekilde uygulanırlar.

Pigmentler ve diğer diğer dolgu partikülleri 
başlıkların  çevresinde birikebilir.

Ve ‚‘makro kümeler ‚‘ olarak adlandınlan şekli 
oluşturur.

Makro-kümeler

KEIMBOYALARI
GmbH & Co. KG

Keimstraße 16
D-86420 Diedorf
Tel +49 (0)821 4802-0
Faks +49 (0)821 4802-210

www.keimfarben.de
info@keimfarben.de

LETOON MİMARLIK LTD. ŞTİ. / KEIM TÜRKİYE
Yedpa Ticaret Merkezi  G Caddesi No: RK6 
34779  Ataşehir / İSTANBUL
Tel: +90 216 471 72 00 (Pbx)
Fax: +90 216 471 76 00

Web: www.letoon.com.tr
E-Mail: info@letoon.com.tr

KEIMBOYALARI 
etkin biçimde 
mineral esaslı


