
KEIM Design-Lasur

KEIM lazuur : 
een spel met licht, matheid en transparantie
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Minerale lazuren kunnen fascineren 
door hun uitgesproken levendige 
karakter : middels creatie van een 
subtiele schaduw of een krachtige kleur-
schittering, of op een buitengevel of 
binnen, of van subtiele eenvoud of met 
spectaculair raffinement  – het directe 
effect trekt ieders aandacht. 

De vele toepassingsmogelijkheden van 
het Design-Lasur-systeem zijn voor de 
creatieve verwerker nagenoeg onbe-
grensd. De transparantie van silicaat 
KEIM Design-Lasur laat zich door de 
mate van verdunning beïnvloeden. Van 
dekkend tot nagenoeg transparant is 
alles mogelijk.
 

De fascinatie van 
levendige wanden

De keuze tussen twee 
verschillende producten voor 

het bijmengen in Design-Lasur 
geeft aanvullende bijzondere 
effecten. Door het bijmengen 
van Design-Base ontstaat de 

mogelijkheid om Design – 
Lasur te verwerken met de 

roller.. Resultaat: Fantastische 
effecten in de kleurdiepte.
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Voor sterk transparante lazuur 
effecten wordt een verdunning met 
Design Fixatief aanbevolen. 

Silikaat-Lazuren bieden ook in 
combinatie met andere 

creatieve technieken, 
bijvoorbeeld kalligrafie of 
sprenkelen, fascinerende 

mogelijkheden.
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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 zich 
staand kunstwerk van te maken.

De elegantie van 
minerale lazuren
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Lazuren zijn onuitputtelijk in het 
aantal toepassingstechnieken en 
toepassingsgebieden. 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.  

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 lazuur laag. 
Het beeld wordt enerzijds bepaald door 
dieptewerking en anderzijds door inge-
togenheid waardoor de architectuur van 
het gebouw wordt geaccentueerd zonder 
daarbij te domineren.



Monochrome kleuren
KEIM Design-Lasur

Uniek!

Met de vier metallic kleuren uit 
het KEIM Design-Lasur 
assortiment kunnen unieke 
effecten gerealiseerd worden, 
zowel binnen als buiten. 

KEIM Design-Lasur – 
fascinatie beleven 

D 1001 goud D 1002 zilver

D 1003 koper D 1004 lavarood

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 uitsluitend voor binnen

Opmerking : kleurafwijkingen ten opzichte van het origineel zijn om druktechnische redenen onvermijdelijk. 
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KEIM Design-Lasur –
fascinatie beleven

•  KEIM Design-Lasur 
 Kleurmateriaal voor 
 briljante, veeleisende 
 vormgeving binnen en 
 buiten
 
• KEIM Design-Base
 Voor het realiseren van de  
 gewenste transparantie

• KEIM Design-Fixativ
 Voor het realiseren van de  
 gewenste transparantie,  
 met name bij 
 hoogtransparante lazuren

KEIM Nederland B.V.
mineraalverven

Dukdalfweg 26
1332 BM
Tel. +31 (0)36 5320 620
Fax +31 (0)36 5320 030

www.keim.nl
info@keim.nl            KEIM – 
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