
KEIM Design-Lasur

A könnyedség hódítása  
Áttetsző elegancia lazúrokkal
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A lazúrok elbűvölnek szerfelett élő ka-
rakterükkel: hogy viselkedésük fénylő 
vagy erőteljesen vibráló, akár homlokza-
tokon vagy akár beltéren alkalmazzák, 
hogy kifinomult egyszerűség vagy spe-
kulatív rafinéria jellemzi – hatásuk köz-
vetlensége minden szemet elvarázsol. 
 
Szinte kimeríthetetlen a lehetőség, melyet 
a kreatív alkotó a Design–Lasur rendszer 
termékeivel kialakíthat. A szilikát KEIM 
Design–Lasur áttetszősége változatosan 
alakítható. A teljesen fedő bevonatoktól 
az átlátszó lazúr bevonatig minden le-
hetséges.

Az életre kelő  
falak bűvölete

Két különböző hígító közti 
választás, és azok Design-

Lasur anyagba történő  
bekeverése, lehetővé tesz 

további egészen különleges 
effektusok kialakítását.  
A Design–Base termék  

alkalmazása például  
alkalmassá teszi a lazúr hatás  

kivitelezését hengerrel. 
Eredmény: fantasztikus hatás 

a szín mélységében.
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A különösen áttetsző lazúr hatás 
kialakításához a Design-Fixatív 
termékkel történő hígítás javasolt.

A szilikát-lazúrok más  
kialakítási technikával  

kombinálva, mint például 
kézi, művészeti vagy kevert  

technikával elbűvölő 
lehetőséget kínálnak. 
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Teljesen mindegy, hogy az egyes technikák 
sokaságából, melyik kerül alkalmazásra: 
Egy felhordott ásványi lazúr matt, nemes 
karaktere mindig kiválóan meg tud felelni, 
hogy egy falnak életet kölcsönözzön és az 
már majdnem, mint egy önálló műalkotás 
jelenhet meg.

Az ásványi  
lazúrok  
eleganciája
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Amilyen kimeríthetetlen a felhasználható 
technikák száma, olyan sokrétű az ásványi 
lazúr felhasználási területe is. A lazúrok 
felhasználásra kerülnek a műemlék  
épületeknél, az értékes restaurálási  
munkáknál, de alkalmazzák épületek  
külső és belső részein a modern építészet 
területén is. Így mind a homlokzatokat, 
mind a belső falakat optikailag különleges 
módon lehet kihangsúlyozni. 

A lazúrok arra is kiváló módon 
megfelelőek, hogy a legkülönbözőbb  
fajtájú alapfelületeket „megnemesítsék”. 
Olyan felületek keletkeznek, melyek  
megigézik az ember szemeit, feszült  
váltakozó játékkal, a fedő réteg  
nyugodt homogenitása és a Lazur–Finish 
életre kelő áttetszősége között. Az össz-
benyomás elbűvöl, a felület mélységével és 
visszafogottságával egyszerre, és kiemeli 
ízléses módon az épület architektúráját 
anélkül, hogy önmaga dominálna. 



Monokróm – színárnyalatok
KEIM Design-Lasur

Egyedülálló!

A KEIM Design-Lasur négy  
metál színárnyalata lehetővé 
tesz elbűvölő effektusokat 
nem csak beltéren, hanem  
kültéren is.  

KEIM Design-Lasur – 
A bűvölet hatalmában 

D 1001 arany D 1002 ezüst

D 1003 réz D 1004 láva vörös

D 9001 D 9002 D 9003

D 9004 D 9005 D 9006

D 9007 D 9008 D 9009

D 9010 D 9011 D 9012

D 9018 D 9019 D 9020

D 9018 – D 9020 csak beltérre

Megjegyzés: Az eredetitől eltérő színárnyalatok elkerülhetetlenek a nyomdatechnikából adódóan.
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KEIM Design-Lasur –
A bűvölet hatalmában

•  KEIM Design-Lasur 
	 	Festékanyag	briliáns	igényes	

kivitelezésre	bel-	és	kültéren
	
• KEIM Design-Base
	 	A	kívánt	áttetszőség		

beállításához

• KEIM Design-Fixativ
	 	A	kívánt	áttetszőség		

beállításához,	különösen	
áttetsző	lazúrokhoz

KEIM Seccopor®

Nedvességszabályozás rendszerben

A legfontosabbak összefoglalva:

• Egyedül álló kiszárítási képesség a speciális 
pórusgeometria és extrém nagy diffúziós 
képessége által (kapilláris vízszállítás)

• Szárazabb felület – nincs páralecsapódás

• Nincs felszálló nedvesség a falazatban

• Nagy szorpciós képesség

• Hosszú élettartam

• Nagy rétegvastagság lehetséges, mert jó 
a nedves réteg tapadása

• Rövid várakozási idő a feldolgozási lépések 
között

Kérjen tanácsot az Ön szakreferensétől!
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KEIMFARBEN
Ges.m.b.H.
magyarországi fióktelepe

H-1031 Budapest III. Tel./fax: +36 1 872 2531
Nánási út 37-39. C531 Mobil-Tel.: +36 20 937 6476

info@keimfarben.huwww.keimfarben.hu

KEIMFARBEN 
Következetesen ásványi
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