Representações: Para mais informações contate
a representação da LANXESS no seu país

Dados do
projeto

Alemanha
LANXESS Deutschland GmbH
Business Unit Inorganic Pigments
Rheinuferstraße 7–9
47829 Krefeld
GERMANY
Tel.: +49 2151 88 7741
Fax: +49 2151 88 4133
EUA
LANXESS Corporation
Business Unit Inorganic Pigments
111 RIDC Park West Drive
Pittsburgh, PA 15275-1112
USA
Tel.: +1 412 809 2000
Fax: +1 412 809 3599
Cingapura
LANXESS Pte. Ltd.
Business Unit Inorganic Pigments
3A International Business Park
#07-10/18 ICON@IBP Tower B
SINGAPORE 609935
Tel.: +65 6725 5828
Fax: +65 6266 5329

Uma obra das
Mil e Uma Noites.

Austrália
LANXESS Pty. Ltd.
Business Unit Inorganic Pigments
Unit 1, 31 Hill Road
Homebush Bay NSW 2127
AUSTRALIA
Tel.: +61 28748 3910
Fax: +61 28748 3999

Informações sobre Saúde e Segurança:
Foi compilado o correspondente material
com informações sobre as medidas relacionadas com a saúde e segurança que devem
ser observadas durante o uso e manuseio
dos produtos da LANXESS mencionados
nesta brochura. No caso de materiais aqui
mencionados, que não sejam propriedade
da LANXESS, devem ser observadas as
medidas de higiene e outras medidas de
segurança recomendadas pelos respectivos fabricantes. Antes de começar a trabalhar com esses produtos, é importante
ler e familiarizar-se com as informações
disponíveis sobre pericolosidade, aplicação
e uso corretos desses produtos. Este item
é de importância decisiva. As informações
estão disponíveis sob diferentes formas:
por exemplo como Fichas de Dados de
Segurança, Fichas técnicas e etiquetas de
produtos. Contate o seu representante da
LANXESS na Alemanha ou o Departamento Regulatory Affairs and Product Safety da
LANXESS Deutschland. No caso de negócios nos EUA, contate o Departamento
Product Safety and Regulatory Affairs da
LANXESS, em Pittsburgh, Pensilvânia.

Japão
LANXESS K.K.
Business Unit Inorganic Pigments
Marunouchi Kitaguchi Building 23F
1-6-5, Marunouchi, Chiyoda-ku
Tokyo 100-8215
JAPAN
Tel.: +81 3 5293 8017
Fax: +81 3 5219 9776

Coréia do Sul
LANXESS Korea Ltd.
Business Unit Inorganic Pigments
395-62, Shindaebang-Dong
Dongjak-gu
Seoul, 156-712
REPUBLIC OF KOREA
Tel.: +82 2 6715 5170
Fax: +82 2 847 3062

China
LANXESS Shanghai Pigments
Co. Ltd.
Business Unit Inorganic Pigments
No. 845, Qi Lian Road
Shanghai, 200331
CHINA
Tel.: +8621 52847860
Fax: +8621 52500337

Inglaterra
LANXESS Ltd.
Colour Works
Lichfield Road
Branston
Burton-on-Trent
Staffordshire, DE14 3WH
UNITED KINGDOM
Tel.: +44 1283 714222
Fax: +44 1283 714201

Europa Central Oriental
LANXESS Central Eastern
Europe s.r.o.
Stetinova 4
811 06 Bratislava
SLOVAKIA
Tel.: +421 905 719 637
Fax: +421 2 32151624

Índia
LANXESS India Private Ltd.
Business Unit Inorganic Pigments
Kolshet Road
Thane – 400 607
Maharashtra
INDIA
Tel.: +91 22 2531 1251
Fax: +91 22 2545 5152

Brasil
LANXESS Indústria de Produtos
Químicos e Plásticos Ltda.
Av. Maria Coelho de Aguiar, 215
Bloco B - 2� Andar
05804-902 São Paulo
BRAZIL
Tel.: + 55 11 3741 3284
Fax: + 55 11 3741 2676

Espanha
Europigments S.L.
Business Unit Inorganic Pigments
Arquitectura, 27
Poligono Industrial Els Garrofers
08340 Vilassar de Mar
SPAIN
Tel.: +34 93 75407 70
Fax: +34 93 75407 84

França
LANXESS S.A.S.
Inorganic Pigments
Le Doublon A
11, avenue Dubonnet
92407 Courbevoie Cédex
FRANCE
Tel.: +33 (0) 961 35 77 87
Fax: +33 (0)1 30 41 36 90

Informações sobre Disposições Reguladoras: Em algumas aplicações fi nais
dos produtos mencionados na presente brochura devem ser observadas as correspondentes normas e prescrições, por exemplo
da Food and Drug Administration (FDA),
do Instituto Federal Alemão de Avaliação
de Riscos (BfR), da National Science Foundation (NSF), do United States Department
of Agriculture (USDA) e da Consumer Product Safty Commission (CPSC) dos EUA. No
caso de dúvidas ou perguntas sobre o status
de aprovação desses produtos, contate o
seu representante na LANXESS Deutschland GmbH ou o Departamento Regulatory
Affaires and Product Safety da LANXESS
Deutschland GmbH ou, para negócios nos
EUA, o seu representante na LANXESS
Corporation, o LANXESS Regulatory Affairs
Manager, em Pittsburg, Pensilvânia. Ficam
fora das nossas possibilidades de controle a
forma e os fi ns para que você faz uso dos
nossos produtos, do nosso apoio técnico e
das nossas informações (orais, por escrito
ou mediante avaliações de produtos). O
mesmo é válido para as formulações propostas e para as nossas recomendações. Por
isso, é imprescindível que você examine os
nossos produtos, o nosso apoio técnico e as
nossas informações quanto à sua idoneidade para os processos e fi ns desejados. O

exame de uma aplicação específi ca deve incluir, pelo menos, testes de idoneidade relacionados com aspectos técnicos, bem como
com a saúde, segurança e meio ambiente.
Esses testes não foram obrigatoriamente realizados por nós. A menos que acordado o
contrário por escrito, todos os produtos são
exclusivamente vendidos em conformidade
com as nossas Condições Gerais de Venda e
Entrega. A disponibilização de informações
e a prestação de apoio técnico são sem
quaisquer garantias (reservamo-nos o direito
de efetuar quaisquer alterações em qualquer
altura). Fica expressamente acordado que
você nos eximirá de toda a responsabilidade
que em relação ao uso dos nossos produtos,
ao apoio técnico e às informações possa resultar por culpa, por contrato ou por outras
razões, e que você assumirá essa responsabilidade. Declarações e recomendações
não contidas na presente brochura não são
autorizadas e não constituem qualquer compromisso para nós. Nenhuma informação
na presente brochura poderá ser interpretada como recomendação para aplicar os
produtos de forma que infrinjam direitos de
propriedade industrial, por exemplo patentes
para materiais ou para o seu uso. Não é concedida, implícita ou explicitamente, qualquer
licença sob direitos de propriedade industrial, por exemplo patentes.

Bayferrox® é marca registrada da Bayer AG, Leverkusen, Alemanha.

COLORED
CONCRETE
WORKS
TM

www.colored-concrete-works.com
Estudo de caso
Projeto:
Hotel Emirates Palace,
Abu Dhabi,
Emirados Árabes Unidos
LANXESS Deutschland GmbH
Business Unit Inorganic Pigments
Rheinuferstraße 7–9
47829 Krefeld
Germany
Fax: +49 2151 88 4133
E-Mail: coloredconcreteworks
@lanxess.com
www.lanxess.com
www.bayferrox.de
www.colored-concrete-works.com

Visite nosso site na Internet:
www.colored-concrete-works.com
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Emirates Palace:
um hotel de Mil e Uma Noites
Um palácio de conto de fadas cinco estrelas.
Em uma região do mundo rica em maravilhosas construções, um edifício de hotel precisa
de atributos e características muito especiais para se destacar. O Emirates Palace, em Abu
Dhabi, possui muitos desses atributos.
O hotel cinco estrelas é um dos maiores do mundo e ostenta uma série de superlativos.
Para uma superfície base de 243.000m2 foram utilizados 250.000m3 de concreto integralmente colorido com pigmentos Bayferrox®. A construção deste palácio envolveu 20.000
pessoas. O gigantesco edifício ocupa um perímetro de 2,5km. Com 40m de altura, o imponente arco da entrada principal é mais alto que o Portão de Brandeburgo, em Berlim.
O interior do hotel também está repleto de superlativos estruturais. 102 elevadores transportam os hóspedes para os 302 quartos e 92 suítes. Os longos corredores com quilômetros
de comprimento são equipados com milhares de placas indicativas para que os hóspedes
se orientem no interior do hotel.
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Um hotel cria novos padrões.
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Perfeita sintonia entre a tradição árabe e as modernas técnicas de construção.
Concebido como um palácio de conto de fadas, um sonho
de Mil e Uma Noites, o estilo do Emirates Palace faz lembrar
as grandes edificações do antigo Oriente. Concreto integralmente colorido combinado com mármore, granito e pedra
arenosa, confere ao complexo um aspecto peculiar. A cor
da fachada combina com as diferentes tonalidades da areia
do deserto árabe. Através de técnicas modernas, arabescos
tradicionais passaram a fazer parte inte-grante da fachada.
O edifício é coroado por 114 cúpulas folheadas a ouro. A
maior delas tem um diâmetro de 42m, tamanho somente
atingido pela Basílica de São Pedro, Roma.

“O contraste entre as
técnicas modernas e as
formas tradicionais foi
o que mais me seduziu”
Jeremy Heyes,
Senior Vice President
Wimberly Allison Tong & Goo
A carreira profissional de Jeremy Heyes se distingue por
mais de 20 anos de experiência em planejamento e arquitetura, tanto no seu país, a Inglaterra, quanto no exterior.
Ele atende aos mais altos requisitos de design e possui profundos conhecimentos em gerenciamento de projetos.
Entre os seus projetos mais importantes está o Emirates
Palace, em Abu Dhabi, hoje considerado o hotel mais
caro e mais luxuoso do mundo. Jeremy Heyes recebeu seu
diploma de pós-graduação e bacharel em Arte na Arquitetura com honra ao mérito pela Escola Politécnica de Leeds,
na Inglaterra.

Puro luxo em 243.000m2.

Esplendor oriental, construído com as
mais modernas tecnologias.
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Concebido com cores
do deserto.
Pedra natural e concreto colorido se unem.
Na projeção e construção de obras de grande envergadura,
como o hotel Emirates Palace, com um perímetro de
2,5km, os aspectos econômicos, além dos requisitos
estéticos, desempenham um papel fundamental. Concreto integralmente colorido com pigmentos Bayferrox®
e pedra natural formam uma perfeita união na fachada
do Emirates Palace: na superfície de 120.000m2 foram
aplicados elementos decorativos reforçados com fibra de
vidro no concreto colorido, enquanto que para os detalhes
especiais e para área da entrada foi utilizada pedra natural.
Os elementos em concreto integralmente colorido com
pigmentos Bayferrox®, simulam a textura e a tonalidade das
diferentes cores de granito, como Rosa Pink de Salisbury,

Royal Red (Vermelho Real) e Juparana, e se combinam
harmoniosamente com a pedra natural. “O Emirates Palace
mostra o concreto na sua melhor forma. O uso de matrizes
e moldes flexíveis permite grande versatilidade de design
arquitetônico, ao mesmo tempo que oferece economia”,
enfatiza o Dr. Bernd Trompeter, Diretor Presidente da Reckli
GmbH. No total, foram utilizadas 60 toneladas de pigmentos Bayferrox® 920, Bayferrox® 960 e Bayferrox® 130.
Os pigmentos foram adicionados à pasta de cimento, a fim
de obter um aspecto monolítico e homogêneo das cores.
Os elementos pré-fabricados decorativos, reforçados com
fibra de vidro, foram produzidos pela empresa Fibrex Co
em Abu Dhabi.

Concreto nas cores do deserto.
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Localidade
Abu Dhabi
Arquitetura
Wimberly Allison Tong and Goo (WATG)
Proprietário
Private Board of Directors representing
the Government of Abu Dhabi
Ornamentos árabes criam uma
atmosfera de conto de fadas.

Parceiros do Projeto
Fibrex Co.
Reckli GmbH
Tempo de construção
Dezembro de 2001 até fevereiro de 2005
Área
243.000m²
Quantidade de concreto
250.000m³
Forma de apresentação
Sacos de papel de 20 e 25kg
Pigments

Elastic formliners and moulds

Bayferrox® 130

Arabescos conferem um encanto muito especial.

Reminiscências de grandes edificações do antigo Oriente.

Bayferrox® 920

Bayferrox® 960
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