KEIM Soldalit®-arte

Minerální vysoce kvalitní fasádní barva
s vápennou optikou

PREMIUM ist
bei uns Standard.

kvalita bez kompromisu

Zářivost a individualita
Jak vzniká barva?

Barva je všudypřítomná – v každodenním životě, v přírodě, v umění, v malířství nebo řeči. Působí na naše smysly
a ovlivňuje naše emoce. Barva vytváří
identitu. Je jednou ze základních potřeb
člověka. Ale co je to vlastně barva?
Barva vzniká odrazem či pohlcením
světelných paprsků rozdílných vlnových
délek. Podle toho, na jaký povrch světlo
dopadá, vzniká takřka nekonečná rozmanitost barevných nuancí – od světlé
po tmavou, od jemné po ostrou, od
decentní po intenzivní. Barva tedy se
světlem úzce souvisí – bez světla žádná
barva neexistuje. Rozmanitost barev
v nás lidech vyvolává fascinaci, odjakživa se zabýváme pigmenty a jejich mísením pro vytváření barev a barvení.

Při míchání barevných tónů náleží bílým Bílé pigmenty
pigmentům speciální role, protože slou- a jejich role při
ží k tomu, aby barevné tóny zesvětlily, výrobě barev
sjednotily či upravily. Prvním použitelným bílým pigmentem byla ve starověku
olovnatá běloba. Teprve asi o 2 000 let
později byla nahrazena jinými pigmenty, jako například zinkovou bělobou či
litoponem. Vývoj oxidu titaničitého na
počátku dvacátého století měl revoluční
vliv na trh.
Z technického hlediska je oxid titaničitý nejvýkonnějším bílým pigmentem.
Má podmanivou zesvětlovací schopnost, kryc í účinek a stejnorodost, čímž
zakryje lecjaký nedostatek. Proto hraje
v oblasti barev důležitou roli a stal se
nepostradatelnou součástí barev.
Dvě práškové směsi

stejného barevného
tónu – spodní polovina bez a horní
s oxidem titaničitým.
Volný prášek opticky
nevykazuje žádný
barevný rozdíl. V tlakem uhlazeném
stavu (především
z důvodu méně
difuzního rozptylu
světla obzvlášť citlivého pro oko) se
ukazuje větší zářivost směsi bez oxidu
titaničitého.

Synagoga v Dobrušce

Složení barev KEIM bez oxidu
titaničitého
O estetice
a ideálech

Nadměrné používání barev s oxidem
titaničitým vedlo k tomu, že zejména
optické účinky tohoto bílého pigmentu
v posledních desetiletích nepozorovaně
podvracely naše estetické vnímání. Tak
se homogenita jako fenomén typický
pro oxid titaničitý stala pro většinu lidí
nepozorovaně maximem jejich estetického cítění a tím také požadavkem na
každý fasádní nátěr.
S homogenitou spojujeme pojmy jako
pravidelnost a dokonalost. To, že dokonalost ve smyslu stejnoměrnosti může
působit také neživě, nepřirozeně a anonymně, je nápadné tomu, kdo si uvědomuje monotónnost našich měst a obývacích pokojů. Perfektní povrchy, bezvadné stěny, symetrický vzhled. Perfektní –
ano. Ale nechybí tady to podstatné?
Fascinace, šarm, vřelost, napětí, individualita, osobitost?

Příroda jako
předloha

Vezměme si jako příklad přírodu. Naše
přirozené prostředí zřídka vykazuje
takovou míru dokonalosti, kterou bychom
samozřejmě a nekriticky přijali za svou
jako pravidlo pro dobré či špatné, pěkné
či nepěkné. Naopak – příroda nás svou
rozmanitostí a proměnlivostí učí, že estetika potřebuje vždy také živost a změnu.

Právě souhrou světla a vody nám naše
přirozené prostředí ukazuje fascinující
rozsah optických vjemů. Tmavé zbarvení
skal, země či písku v důsledku vlhkosti,
světelné hry mnoha hornin ve slunečním
svitu; stačí se jen podívat – a možná
znovu poznáme a naučíme se oceňovat
původní přirozenou formu estetiky: este
tiku, která upřednostňuje individualitu,
živost a duši.
Kdo sesbírá odvahu jít touto cestou,
projde procesem, na jehož konci stojí
nový barevný zážitek. Pouhé zřeknutí se
„zdokonalujícího“ bílého pigmentu
oxidu titaničitého je krok tímto směrem,
který může leccos způsobit.

Hra s prvky světla a vody
Právě barva má kromě ochranné funkce
také významný vliv na estetické působení budov. Barva přináší poselství – přitom hraje kromě barevného tónu podstatnou roli také barevné působení.
Zrcadlo přírody

Barvy se stanovují pomocí jejich jasnosti a barevného tónu na červeno-zelené
a žluto-modré škále. Pokud se vzdáme
bílého pigmentu oxidu titaničitého, přidává se ještě další rozměr: nevypočitatelnost hry s prvky světla a vody.
V barvách bez oxidu titaničitého mohou
barevné pigmenty zazářit v plné intenzitě. Nejsou „překryty“ bílým pigmentem,
nýbrž dostanou prostor a mohou bez
zábran rozvinout svou živost a sytost.
Dvě barevné směsi A také se může naplno uplatnit originálstejného barevného ní struktura a materialita podkladu.
tónu při pokropení
– vlevo bez a vpravo s oxidem titaničitým. Levá půlka bez
oxidu titaničitého se
v interakci s vodou
chová autenticky –
zbarvuje se tmavě
a přizpůsobuje se
tak přírodním jevům.

Tato expresivita je zjevná zejména ve
hře s prvky světla a vody. Dle dopadu
světla, denní doby a povětrnostních
podmínek vykazuje povrch individuální
barevnost – téměř neznatelné nuance.
Zrcadlo přírody.

Déšť a vlhkost přinášejí tmavé zbarvení,
sluneční záření a světlo rozzáří minerální pigmenty – odraz světla v nejrůznějších podobách.
Barvy bez oxidu titaničitého se ve vztahu k okolnímu prostředí prosazují svým
barevným působením nefalšovaně
a přirozeně. Nezdokonalují, ale zdůrazňují.

Hotelová škola v Hradci Králové

KEIM Soldalit-arte pro zářivé
a výjimečné barevné působení
Pouhá krycí schopnost a homogenita
zajisté nemohou vytvořit šarm, který je
vlastní barvám bez obsahu oxidu titaničitého: hloubku, individualitu a živost,
které dělají každou fasádu výjimečnou.
Vystavme se této „staronové“ formě
estetiky – ponechává prostor pro přirozenost a ukazuje cesty, jak vytvořit něco
výjimečného. Představuje originalitu
a radost ze života a obrací se proti uniformitě a opakovatelnosti.
Pro více duše na
fasádě

KEIM Soldalit-arte je fasádní barva
přesně s takovými optickými vlastnostmi. Jako sol-silikátová barva vyhovuje
Soldalit-arte nejvyšším nárokům na stavebně fyzikální hodnoty a ochranu fasády. Úplné zřeknutí se oxidu titaničitého
ve složení barvy propůjčuje Soldalituarte toto výjimečné barevné působení,
které se vědomě staví proti nepřirozenému nucení k dokonalosti. Soldalit-arte

představuje zářivost nefalšovaných pigmentů, nepředvídatelnost ve hře se světlem a vodou, hloubku a sílu účinku.
Přijetí výjimečnosti tak přináší mimořádný charakter, přirozená barevnost, jedinečný barevný účinek.
Soldalit-arte neopravuje, Soldalit-arte
ozvláštňuje. Pro více duše na fasádě.

Přehled toho nejdůležitějšího
• Minerální vysoce kvalitní fasádní barva
na sol-silikátové bázi
• Složení bez obsahu oxidu titaničitého
(titanové běloby)
• Pro historický, vápenný a matový
vzhled fasády
• Pro nátěry se zvláštní barevnou
hloubkou a plasticitou
• Zvýrazňuje originální charakter
a plastickou strukturu podkladu
• Pro ostrost nefalšovaných a absolutně
světlostálých anorganických pigmentů
• Pro zvláštní nároky na barevné
působení
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• Pro individuální, opticky přesvědčivý
barevný vzhled

