
KEIM DESIGN-LASUR                        
DE ELEGANTIE VAN MINERALE LAZUREN



Minerale lazuren kunnen fascineren door hun extreem 
levendige karakter: ingetogen glinsterend, krachtig 
schitterend, op de gevel of in het interieur.  
De directheid van het effect boeit elk oog. 

De mogelijkheden met de producten van het KEIM 
Design-Lasur systeem zijn bijna onuitputtelijk voor 
creatieve ontwerpers. De transparantie van de silicaat 
KEIM Design-Lasur kan op vele manieren worden 
beïnvloed. Van ondoorzichtig tot zeer transparant, alles 
is mogelijk. 

FASCINATIE VAN LEVENDE MUREN

Voor sterke transparante  
lazuur effecten wordt een  
verdunning met KEIM  
Design-Fixatief aanbevolen.

Silicaat-Lazuren bieden ook in combinatie met andere creatieve 
technieken, bijvoorbeeld kalligrafie of sprenkelen, fascinerende 
mogelijkheden.
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Door het toevoegen van óf KEIM Design-Base óf KEIM Design-

Fixatief kunnen zeer speciale effecten worden gerealiseerd. 

Met KEIM Design-Base is het mogelijk KEIM Design-Lasur te 

verwerken met een roller.

Voor zeer transparante lazuureffecten raden wij in het 

bijzonder aan te verdunnen met KEIM Design-Fixatief. 

Resultaat: fantastische effecten in kleurdiepte.



Welke techniek ook wordt toegepast, altijd is het matte, 
exclusieve karakter van een vakkundig verwerkte 
minerale lazuur bijzonder geschikt om een ondergrond 
tot leven te brengen en er een bijna op zichzelf staand 
kunstwerk van te maken. Lazuren zijn ook bij uitstek 
geschikt om de meest uiteenlopende ondergronden te 
‘veredelen’. 

Daarbij ontstaan oppervlakten met een spannende 
wisselwerking tussen de rustige homogeniteit van 
de basislaag en de levendige transparantie van de 
lazuurlaag. Het beeld wordt enerzijds bepaald door 
de dieptewerking en anderzijds door ingetogenheid 
waardoor de architectuur van het gebouw wordt 
geaccentueerd zonder daarbij te domineren. 
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Logements Via Domitia PADW 44 Nantes Frankrijk.

Lazuren zijn onuitputtelijk in het aantal toepassings-
technieken. Lazuren worden toegepast voor het 
renoveren en restaureren van monumenten maar ook 
in en op gebouwen met een moderne architectonische 
uitstraling. Zowel gevels als binnenwanden worden zo 
op een bijzondere manier esthetisch geaccentueerd.



1001 Goud 1002 Zilver 1003 Koper 1004 Lava rood

9018 L – 9020 L uitsluitend voor binnen

1001 – 1004 uitsluitend voor buitentoepassing
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MONOCHROME KLEUREN
KEIM DESIGN-LASUR

UNIEK! 
De vier levendige metallic kleuren van de KEIM Design-Lasur maken fascinerende  
effecten mogelijk.
.
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KEIM Design-Lasur 
beleef de fascinatie! 

Kleurafwijkingen ten opzichte van het origineel zijn om druktechnische redenen onvermijdelijk.
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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.


