
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 ????

BETONLASUR



SÆT KULØR PÅ BYGGERIET
FÅ BETONEN FREM I LYSET
Beton er ikke længere noget, man behøver at gemme væk. Tværtimod ses der 
mere og mere synligt beton i byggerierne. 

Med betonlasur får arkitekter endnu flere muligheder for at skabe 
unikke byggerier – samtidig med at facaderne opnår ekstra beskyttelse. 
Det øger forventningerne til design og dekoration af betonoverfladerne.

SMUDSAFVISENDE 
Vind og vejr er hele tiden skyld i, at betonoverflader bliver snavsede. Uanset om 
det er alger, snavs, støv, fugt, sod eller andre udefra 
kommende stoffer, er de langsomt med til at ødelægge materialet.

Betonlasur inkl. imprægnering er imidlertid afvisende over for vand, olie, smuds 
og alger, så overfladerne bevarer sin styrke i længere tid.

BESPARELSER 
Betonlasur er omkostningseffektivt på både kort og langt sigt. Det er en billig 
måde at dekorere facaden, og samtidig beskytter laseringen betonen i længere 
tid og mindsker vedligehold.   

MASSER AF FARVER
Lasuren kan fås i alle RAL/NCS farver, også metal- og perlemors-
farver. Det er også muligt at skabe en corten- og tombakeffekt.

NUANCER 
En måde at skabe nuancer og stor variation er ved at graduere pigmenteringen 

fra 5-100%. 

STRUKTUR 
Den oprindelige betonstruktur bevares. Det kan for eksempel være en bræddestruk-
tur, grafisk beton eller beton med relief.

ENSARTETHED 
Lasur er velegnet til at ensarte forskellige typer beton. Det kan også bruges til 
misfarvet beton, som er blevet ramt af kalkaflejringer. Ofte kommer der for 
eksempel skjolder eller løbere på elementer, der har stået på en byggeplads. Ved 
at imprægnere med betonlasur kan man skabe en mere ensartet overflade.

PRÆFABRIKERET
Betonlasur leveres også på sandwichelementer fra Ambercon.

GARANTI
All Removes betonlasur har både farve- og vedhæftningsgaranti.
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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
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