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LAURIZ’ART RESIN epoxi gyanta 
rendszerhez alkalmas SZÍNEZŐK 

választéka 
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1. LAURIZ’ART TRANSZPARENS SZÍNEZŐK 

A LAURIZ’ART transzparens színezők kék, türkiz, fekete, sárga és piros színekben elérhető 
folyékony állagú színezők, amely használatával átlátszó szín érhető el a LAURIZ’ART RESIN 
gyanták színezése során. Magas koncentrátumának köszönhetően pár csepp használata 
elegendő a kívánt szín eléréséhez a LAURIZ’ART RESIN epoxi rendszerekben. Kombinálható 
LAURIZ’ART transzparens színezővel és LAURIZ’ART színezőpasztával is. 

Adagolási javaslat: maximum 1% a keverék tömegére vonatkoztatva. 

Tájékoztató jellegű színek: 

1.sor balról jobbra: transzparens fekete, transzparens piros, színezőpaszta fehér 
2.sor balról jobbra: lila (transzparens piros+ kék keveréke), transzparens türkiz, 
transzparens sárga 
3.sor balról jobbra: zöld (transzparens türkiz+ transzparens sárga keveréke), zöld 
(transzparens kék+ transzparens sárga keveréke), transzparens kék 

 

INSPIRÁCIÓK LAURIZ’ART Transzparens színezők használatára LAURIZ’ART RESIN SLOW és 
LAURIZ’ART RESIN QUICK EPOXI RENDSZERBEN 
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2. LAURIZ’ART EFFEKT PIGMENT 

A LAURIZ’ART EFFEKT PIGMENTek különleges elegáns megjelenést, felületi csillogást vagy 
épp metál hatást érvényesítenek a LAURIZ’ART RESIN epoxigyanta rendszerekben. Por 
állagának köszönhetően könnyen adagolható a gyanta rendszerhez. Kombinálható 
LAURIZ’ART transzparens színezővel és LAURIZ’ART színezőpasztával is. 

Maximális adagolási javaslat: max. 5-10% a gyanta keverék tömegére vonatkoztatva 

A 3grammos kiszerelési egység körülbelül 1,5kg LAURIZ’ART RESIN epoxi gyanta rendszer 
színezésére elegendő.  

Tájékoztató jellegű effekt pigment színek: (Fontos, hogy a színskála tájékoztató jellegű, 
minimális árnyalatbeli eltérés lehet! Színskála papírra nyomtatva, képernyőn megtekintve 
torzíthat a valós szín megjelenésén!) 

 

LAURIZ’ART effekt ARANY 

 

LAURIZ’ART effekt 
RUBINBARNA 

 

LAURIZ’ART metál effekt BÍBOR 

 

LAURIZ’ART effekt 
ARANYBAMBUSZ ZÖLD 

 

LAURIZ’ART effekt 
SMARAGDZÖLD 

 

LAURIZ’ART effekt FÜGEKAKTUSZ 
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LAURIZ’ART effekt 
ARANYHAJNAL KÉK 

 

LAURIZ’ART effekt 
 KIRÁLYKÉK 

 

LAURIZ’ART effekt 
 VÍZKÉK 

 

LAURIZ’ART  effekt CIKLÁMEN 

 

LAURIZ’ART effekt CITROM 

 

LAURIZ’ART effekt IBOLYA 

 

LAURIZ’ART effekt KORALL 

 

LAURIZ’ART effekt NARANCS 

 

LAURIZ’ART effekt ULTRAVIOLA 

 

LAURIZ’ART effekt FEKETE LAURIZ’ART effekt 
TITÁNSZÜRKE 

LAURIZ’ART effekt GRAFIT 
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LAURIZ’ART effekt BRONZ LAURIZ’ART effekt EZÜST LAURIZ’ART effekt RÓZSAARANY 

 

LAURIZ’ART metál effekt BRONZ 
CSILLÁM 

 

LAURIZ’ART metál effekt 
ARANY CSILLÁM 

 

LAURIZ’ART metál effekt 
VÖRÖSRÉZ CSILLÁM 

 

LAURIZ’ART effekt SELYEMFEHÉR 

  

 

  

http://www.laurizproducts.com/


 

 www.laurizproducts.com  6 

 
3. LAURIZ’ART SZÍNEZŐPASZTA 

A Lauriz’art színezőpaszták RAL színekben elérhető folyékony állagú színezők, amely 
használatával telített (nem átlátszó) szín érhető el a LAURIZ’ART RESIN gyanták színezése 
során. 

Adagolási javaslat: maximum 5% a keverék tömegére vonatkoztatva. 

Elérhető színek RAL színskála alapján. (Fontos, hogy a színskála tájékoztató jellegű, 
minimális árnyalatbeli eltérés lehet! Színskála papírra nyomtatva, képernyőn megtekintve 
torzíthat a valós szín megjelenésén!) 

Tájékoztató jellegű RAL-színskála: 
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A munkálatok megkezdése előtt minden esteben figyelmesen olvassa el a termék 
biztonságtechnikai adatlapját és a munkavégzés során tartsa be az előírásokat. 

 

Kérdés esetén forduljon bizalommal kollegáinkhoz! 
 

www.laurizproducts.com 
Facebook: @laurizproducts 

Instagram: @laurizproducts 

Email: sales@laurizproducts.com  

Tel: +36 30 257 7690 

 

 

 

 

INSPIRÁCIÓK LAURIZ’ART színezőpaszta színezők és effekt pigment használatára LAURIZ’ART 
RESIN SLOW és LAURIZ’ART RESIN QUICK EPOXI RENDSZERBEN  
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