KEIM MYCAL®
INDVENDIG ISOLERING

KEIM MYCAL® SYSTEM
˚
HÅNDTERING
AF FUGT OG SKIMMEL INDENDØRS
KEIM farver er mineralske. Det betyder, at fugt på
overfladen kan passere uhindret gennem farvelaget og
afgives igen. Sikrer man sig, at der også som underlag
anvendes mineralske produkter med de rigtige egenskaber til at optage og afgive fugt, vil vægge forblive
tørre, selv ved høj fugtbelastning. Alle produkter i KEIM
MYCAL SYSTEM er udviklet til dette formål.
Det er vigtigt for et sundt indeklima, at forebygge
skimmel. Skimmelsporer findes overalt, men skimmel
opstår kun, når forudsætningerne er til stede:
Fugt, organiske næringsstoffer og lav temperatur.
Skimmelsvampe kan bruge en lang række materialer
som næringsgrundlag. Det kan for eksempel være

cellulose, tapeter, klæbestoffer og plastikmalinger. Fælles
for disse organiske materialer er desuden, at de er tætte.
Hvis der er fugt, lægger den sig som kondens på så
danne tætte lag, og skimmelvæksten får ideelle vækstforudsætninger.
De mineralske KEIM farver og underlagsprodukter er
uorganiske og indeholder derfor ikke næring for skimmel.
KEIM har som en del af sit MYCAL system også
isolerende mineralske plader KEIM MYCAL LAVA, der
medfører et mere behageligt indeklima. Pladerne kan
naturligvis håndtere fugt som de øvrige produkter.
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Tegning er ikke målfast

KEIM MYCAL®-POR
Kalkpuds til indendørs brug.
– tørmørtel i kategorien CS I
– særlige sorptions- og fugtregulerende egenskaber
– anvendes også til opsætning af KEIM MYCAL-LAVA rumklimaplade

KEIM MYCAL®-LAVA RUMKLIMAPLADE
Mineralsk, ikke brændbar rumklimaplade af naturproduktet perlite.
– meget fine fugtregulerende egenskaber
– fås i 5 forskellige isoleringstykkelser
– enkel opsætning
– kontakt KEIM for tilbehørsprogram

KEIM MYCAL®-TOP
Indendørs silikatfarve til vægge, som modvirker skimmeldannelse.
– meget diffusionsåben
– fugtregulerende egenskaber, som sikrer tørre vægge
– alkalisk depot hæmmer dannelse af næringsstoffer
– naturlige antimikrobielle mineraler og fotokatalytisk aktive pigmenter
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