
KEIM Design-Lasur

Aydınlığın zaferi-
Sır tekniği ile yarı saydam zerafet
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Sır tekniği ile duvar dizaynı gerçekten 
canlı karakteri ile büyüler :
Yüzeylerde yarattığı güçlü titreşim etkisi, 
parıltısı ve muhteşem inceliği ile kendini 
gösterir ve cezbeder. 

Desing Lasur Sistemi yaratıcı tasarımcılara 
limitsiz olanaklar sağlar. Silikat KEIM 
Design Lasur‘un transparanlığı çeşitli 
yollarla sağlanabilir. Opaklıktan yüksek 
transparanlığa kadar herşey mümkün-
dür.

Büyüleyici Yaşam 
Mekanları 

Design Lasur‘a iki farklı ürün 
eklenerek etkileyici özel 

efektler elde edilebilir. Rulo 
ile bile fantastik renk derinliği 

sağlayan  Design-Base ile 
yapılan karışımlarla transpa-
ran uygulamalar yapılabilir.



3

Yüksek oranda   yarı saydam 
tasarımlar için Design – Fixativ ile 
seyreltilerek kullanılması tavsiye 
edilir.

Silikat sır tekniği, kaligrafi 
veya serpme tekniği gibi 
farklı yaratıcı tekniklerle 

birleştirildiğinde inanılmaz 
seçenekler sunar.  
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Bir çok özgün yaratıcı teknikten hangisinin 
kullanıldığına bağlı olmaksızın : 
Design Lasur‘un mat ve asil karakteri ustaca 
yapılan uygulama ile duvarlara yaşam 
katarak onların bağımsız birer sanat eseri 
gibi görünmesini sağlar.

Design Lasur ile 
Yaratıcı Tasarımlar
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Bütün olarak bakıldığında yüzeylerde 
sağladığı renk derinliği ve ayrıcalık ile 
büyüleyicidir. Aynı zamanda yapının 
mimarisine saygın bir şekilde katkı sağlar. 

Design Lasur, farklı özelliklerdeki yüzeylerde 
kullanıma uygundur. Sırlı bitişi ile yüzeyde 
sağladığı yaşayan transparanlık ve sakin 
homojenlik arasındaki heyecanlı etkileşimle 
cezbedicidir. 



Tek renkli Monokrom  
Renk Kalitesi 
KEIM Design-Lasur

Eşsiz  

KEIM Design-Lasur‘un bu dört 
metalik rengi yalnızca  iç 
mekanlarda değil, dış cepheler 
de de  etkileyici efektlere izin 
verir.

D 1001 Gold D 1002 Silver

D 1003 Copper D 1004 Lava red

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  Sadece iç mekan uygulamaları için 

Not: Gerçeğine göre karşılaştırıldığında renk tonundaki farklılıklar baskı süreci yüzünden engellenememektedir.
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KEIM Design-Lasur –
Cazibenin deneyimini 
yaşamak

•  KEIM Design-Lasur 
 İç mekanlarda ve dış  
 cephelerde  parlak ve  
 kalıcı uygulamalar için  
 sol - silikat boya

• KEIM Design-Base
 İstenen şeffaflık etkisini  
 sağlamak için eklenir

• KEIM Design-Fixativ
 Oldukça yarı şeffaf  
 tasarımlar için özellikle  
 eklenir.
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