
• Egyedi színek és felületek
A ColorMaster lehetőséget nyújt egyedi 
színű és árnyalatú szerkezet vagy 
felület készítésére – a természetes 
hatású textúrától a polírozottig.

• Hosszú élettartam, karbantartás nélkül
Köszönhetően annak, hogy a 
ColorMaster anyagában színes, a felület 
karbantartás nélkül is hosszú távon 
megtartja a színét.

• Kiváló minőségű felületek
A ColorMaster használatával és 
megfelelő kivitelezéssel kifogástalan, 
egyenletes, pórusszegény és 
repedésmentes látszó betonfelület 
készíthető.

• Tervezői rugalmasság
Az anyagában színes ColorMaster 
alkalmazásával nehezen hozzáférhető 
épületrészek is tervezhetők, illetve 
készíthetők színes anyagból, a beton 
műszaki tulajdonságainak romlása 
nélkül.

• Széleskörűen felhasználható
Igény esetén a ColorMaster összetétele 
tervezhető úgy, hogy további speciális 
tulajdonságoknak is megfeleljen – így 
szálerősítésű, öntömörödő, vízzáró, 

fagyálló, kopásálló, látszó, valamint 
könnyűbeton egyaránt készíthető 
belőle.

• Könnyen és biztonságosan kezelhető
Az anyag pumpálható, a bedolgozási 
idő alatt is megtartja kedvező 
tulajdonságait. Bedolgozhatósági ideje 
és a konzisztencia változása nem tér 
el a normál betonoknál megszokottól, 
az ismert technológiák a ColorMaster 
esetében is alkalmazhatóak.

• Megbízható
A Danucem Magyarország Kft. korszerű 
gyártási és betontechnológiájának 
köszönhetően egyenletes minőséget 
biztosítunk, így a beton hosszú távú 
megoldást nyújt a ColorMastert 
megrendelők számára.

Egyedi és esztétikus megjelenés
a ColorMaster előnyei

ColorMaster
a színes beton
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• Színes transzportbeton alkalmazásával 
egyedi látszó szerkezetek hozhatóak 
létre, jelentős mértékben növelve ezzel 
az adott épület vagy műtárgy értékét. 

• Térburkolatok építésére kifejezetten 
ajánlott. Alkalmas speciális zónák 
kijelölésére           (pl. gyalogos 
zónák elválasztása közúttól), nagy 
terhelhetőségű közlekedő utak           
(pl. tűzoltó utak), egyedi közösségi és 
lakossági térburkolatok kialakítására. 

• Magasépítésben vasbeton falak, 
oszlopok, gerendák, lemezek vagy akár 
lépcsők, mélyépítésben pedig támfal 
szerkezetek és bélésfalak készítésére is 
alkalmas. 

• A ColorMasterből készült színes 
falak, térburkolatok, oszlopok és 
padok a Danucem Magyarország Kft. 
rákospalotai betonüzemében – előre 
egyeztetett időpontban – személyesen 
is megtekinthetők.

• A festékek használata nincs semmilyen 
hatással a beton szilárdsági és 
tartóssági tulajdonságaira. 

• A ColorMaster használatakor különösen 
fontos a víztartalom pontos tartása a 
keveréstől a bedolgozásig. Utólag tilos 
vizet adagolni a betonhoz, ugyanis a 
víztartalom változtatása árnyalatbeli 
eltéréseket eredményez. 

• A megrendelői elvárásoknak 
megfelelő felület eléréséhez rendkívül 
fontos a bedolgozási és utókezelési 
technológiák pontos betartása. 

• A kivitelezések folyamán 
nem szükséges munka- és 
környezetvédelmi szempontból 
különleges előírásokat követni.

Látványos és tartós megoldás
a ColorMaster alkalmazási területei

ColorMaster
több, mint szürke beton


