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Sæt kulør 
på byggeriet 
med betonlasur



Beton er ikke længere noget, der skal gemmes 
væk eller skjules. Tværtimod går den nye 
arkitektoniske udvikling i retning af mere synlig 
beton i byggeriet. Det øger forventningerne til 
design og dekoration af betonoverfladerne.

Indfarvet beton giver arkitekter og bygherrer 
mulighed for at gå helt nye veje og skabe innovative 
overflader og byggerier i beton – uanset om der er 
tale om præfabrikerede elementer eller støbninger, 
der foregår på byggepladsen. 

En særlig fordel ved betonlasur er, at strukturen 
bevares. Man kan altså stadig se opbygningen af 
betonoverfladen, f.eks. en bræddestruktur, grafisk 
beton eller beton med relief.

Ensartede betonoverflader
Betonlasur er særlig velegnet til misfarvet beton 
eller hvis man blot vil ændre en tone i farven.
Det kan fx være kalkaflejringer, som har skabt 
skjolder eller løbere på betonelementer, der har 
stået på en byggeplads. Ved at bruge betonlasur 
kan man skabe en mere ensartet overflade.

Fås i alle farver
All Removes betonlasur fås i alle RAL/NCS farver, 
også metal- og perlemorsfarver. Pigmenteringen 
kan varieres fra 3 til 100%. Det giver arkitekter stor 
mulighed for at skabe spændende og innovative 
byggerier i beton, hvor farven kan spille en markant 
rolle.

INDFARV BETON I 
ALLE REGNBUENS FARVER

FRIHAVNS TÅRNET IMPRÆGNERET 
INDVENDIGT MED GULDLASUR

Efter en grundig kemisk afrensning af 

mere end 1.200 m2 vægflader påførte All 

Remove  en guld-farvet, semi-transparent 

betonlasur på væggene hele vejen til 13. 

etage i to opgange. De rå betonoverflader 

har givet opgangene et eksklusivt og 

ensartet udseende – elegant betonæstetik.

RENGØRINGSLØSNINGER TIL
VIRKSOMHEDER, INSTITUTIONER OG FORENINGER

BETONLASUR FÅS I ALLE RAL/NCS FARVER,
OGSÅ METAL- OG PERLEMORSFARVER



BETONLASUR ENSARTEDE 
GEISERNE I HORSENS

PRODUKT

Faceal Oleo HD

Faceal Colour

Faceal Matlook

OVERFLADE

Absoberende, 
mineralske

Absoberende, 
mineralske

Absoberende, 
mineralske

FARVE

Gennemsigtige

Laserende, 
ral-farver

Matte 
overflader

“Ved at bruge Faceal Colour kunne vi få 

ensartethed i byggeriet. Og som ekstra 

bonus er lasuren også smudsafvisende. 

Alt i alt var det et fornuftigt produkt.”

Morten Langhoff-Jensen

Projektchef hos CASA

BETONLASUR BESKYTTER 
OVERFLADERNE I MANGE ÅR FREM

Uanset om der er tale om en vandret eller lodret
overflade, er Faceal Colour modstandsdygtig
i adskillige år frem – på trods af regn, sne, støv,
slidtage og mange andre forurenende partikler.

Nemmere at renholde
De beskyttede overflader er også nemmere at
renholde, hvilket sænker de løbende omkostninger
til rengøring.

På lodrette flader gør lasuren overfladen tæt på 
selvrensende.

Sidst, men ikke mindst, beskytter imprægneringen
også permanent den ydre overflade mod mekanisk
slidtage. 

Ud af en god familie
Der udvikles konstant på at finde nye muligheder 
for den patenterede teknologi. Faceal Colour er et af 
i øjeblikket 14 forskellige produkter, hvoraf de mest 
anvendte ses nedenfor.

PIGMENTERINGEN KAN VARIERES FRA 3-100%.  DET GIVER ARKITEKTER 
MULIGHED FOR AT SKABE SPÆNDENDE OG INNOVATIVE BYGGERIER.
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Den tekniske side af sagen
Faceol Colour trænger ind i materialets kapilærer 
og porer. Her binder Faceal Colours positivt ladede 
”fangearme” sig stærkt til den negativt ladede 
overflade. Det kan lade sig gøre, fordi der er modsat 
elektrisk polaritet. 

Resultatet er, at kapilærernes og porernes 
overfladespænding reduceres kraftigt. Derved 
kommer overfladespændingen langt under 
de forurenede væskers overfladespænding og 
derfor kan olie, alger, forurening og meget andet 
ikke trænge ind i materialet og sætte sig fast. 
Tværtimod bliver det frastødt.

I sidste ende giver det en permanent forbedring af 
den imprægnerede overflades egenskaber.

• Pigmentering 3-100%
• Langtidsholdbar imprægnering
• Vand/olie/smuds/algeafvisende
• RAL & NCS farvepalette
• Metal- og perlemorsfarver
• Corten- og tombakeffekt
• Bevarer betonens struktur & udtryk
• Betonkosmetik
• Leveres også præfab på sandwichelementer 
   fra Ambercon

Hent gratis fotobog med eksempler på projekter

SÅDAN VIRKER DET

DEN TEKNISKE SIDE AF SAGEN

DERFOR BRUGER VI DET

FORDELENE VED FACEAL COLOUR

Få et uforpligtende tilbud på 
tilbud@allremove.dk eller 70 10 07 07

Signal black 

RAL 9004

Cobolt blue 

RAL 5013

Orange brown 

RAL 8023

Luminous orange 

RAL 9004

Spring grass

RAL 9004

Pastel turquoise

RAL 9004

Gold
RAL ????

Silver
RAL ????

Broken white

RAL ????
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FACEAL COLOUR BETONLASUR:

• Pigmentering 5-100%

• Langtidsholdbar imprægnering

• Vand/olie/smuds/algeafvisende

• RAL & NCS farvepalette

• Metal- og perlemorsfarver

• Corten- og tombakeffekt

• Bevarer betonens struktur & udtryk

• Betonkosmetik

• Leveres også præfab på sandwich-

   elementer fra Ambercon

www.allremove.dk · 70 10 07 07

BETONLASUR


