COLORED CONCRETE ENERGIZED BY
Estudo de caso
Daum Space.1,
Ilha de Jeju, Coréia do Sul

COLORED CONCRETE WORKS
An initiative of LANXESS

®

DATA HIGHWAY
GANHA FORMA.

Uma forma futurista da Natureza.
Raras vezes o mundo virtual encontrou uma expressão
tão material como no projeto Daum Space.1. A ideia de
um Data Highway foi aqui materializada em uma arquitetura espetacular. Em colaboração com Minsuk Cho, renomado arquiteto da Coréia do Sul, a Daum, uma das
maiores empresas sul-coreanas de TI, estabeleceu um
plano para o projeto do seu escritório central. Uma
impressionante plataforma de um crescente conjunto

arquitetônico que incentiva a criatividade. O projeto é a
personificação da especial cultura corporativa da Daum,
ao mesmo tempo em que reflete as peculiaridades da
paisagem em torno do edifício localizado na ilha de Jeju.
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O local escolhido para a realização do projeto foi uma
remota área até então sem construções, localizada na ilha
de Jeju, contrariando conscientemente uma tendência
geral de regiões metropolitanas. O objetivo foi criar um
ambiente de trabalho inspirado nas montanhas, no mar e
em cavernas que circundam o local. O design do
complexo já desperta a motivação e a criatividade dos
primeiros 350 funcionários da empresa que ocupam os
seus novos escritórios no edifício Daum Space.1.

Uma impressionante redefinição do espaço
virtual: construído com concreto, inspirado
em uma visão.

Parte integrante do arrojado projeto:
encenação autêntica da natureza.
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ALÉM DO HORIZONTE.

Também no interior, o edifício mantém as características do seu
entorno natural – graças ao concreto tingido e a muita luz.

“DURANTE O PROCESSO DE DESIGN,
FOMOS GUIADOS PELA VISÃO DE
UMA ESTRUTURA QUE REFLETISSE O
ENTORNO LOCAL.”

Minsuk Cho
Primeiro modelo, Daum Space.1.
Minsuk Cho nasceu em Seul, na Coréia do Sul, onde se formou em Engenharia Civil pela Universidade de Yonsei. Em
seguida, estudou Arquitetura na Universidade de Columbia
em Nova Iorque, EUA. Iniciou a sua fenomenal carreira profissional em Nova Iorque, nos escritórios de arquitetura Kolatan/MacDonald e Polshek and Partners. Mudou-se para a
Holanda, onde trabalhou para OMA. Após várias outras
experiências, voltou à Coréia, em 2003, onde fundou seu
escritório de arquitetura, Mass Studies. Minsuk Cho já foi
reconhecido com mais de 20 prêmios nacionais e internacionais, entre eles o prêmio “Korea Pavilion”, durante a
World Expo 2010, realizada em Xangai.
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Reinventando estruturas criativas.
O fato de os criadores de Daum Space.1 terem escolhido
conscientemente o exílio campestre de uma ilha não se
deve apenas ao estímulo da natureza. Minsuk Cho e a sua
equipe de arquitetos da Mass Studies tinham ainda outra
coisa em mente: aproveitar a vastidão da paisagem para
reproduzir também nas características arquitetônicas do
complexo a organização moderna e plana da gigante de
tecnologia de informação. Enquanto que no caso de
muitas empresas o número de andares de suas centrais
administrativas costuma ser um indicador de seu sucesso
econômico, no projeto Daum Space.1 segue-se a ideia
de se representar arquitetonicamente as estruturas
horizontais de trabalho. Com uma área de 132 mil metros
quadrados, o prédio construído na horizontal simboliza
uma espécie de superautoestrada. Uma superestrutura
arquitetônica divide o local entre uma zona rural e uma
zona urbana. Uma declaração tão simbólica quanto literal,
e a ficção do nosso mundo moderno de trabalho que se
tornou realidade.

Com uma aparência surpreendetemente quente, o concreto
pode simultaneamente substituir um acabamento complexo
das fachadas.
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APEGO A TERRA,
PELA FORMA E PELA COR.
Concreto vivo como rocha vulcânica.
Para a realização do seu visionário projeto Daum Space.1,
Minsuk Cho escolheu um material e uma cor que, por si
só, são uma imagem autêntica das características típicas
da ilha. Após uma intensa procura, foi escolhido o concreto colorido com pigmentos Bayferrox® – por analogia às
rochas vulcânicas da ilha. Nenhum outro material de
construção poderia exprimir melhor o vínculo com as
características geológicas desta região. Para a confecção
das estruturas de concreto de Daum Space.1, a Mass
Studies encarregou especialistas locais da empresa
Wooshin Pigment Co, Ltd. com a mistura dos pigmentos
exatamente de acordo com as especificações fornecidas

Um belo exemplo da riqueza de cenários: o interior de Daum
Space.1.
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para sua entrega na ilha. Foram usados os pigmentos
Bayferrox® 318, B
 ayferrox® 920 e Bayferrox® 4130. E de
fato com a combinação de cores foi possível reproduzir
fielmente a tonalidade típica das rochas vulcânicas da ilha
de Jeju. Além disso, o concreto integralmente colorido
revelou-se o material de construção de primeira escolha
para o projeto uma vez que permite obter formas criativas
e uma textura característica da superfície. Por fim, também
características positivas do ponto de vista ecológico do
material trouxe benefícios à imagem do projeto, ambientalmente correto.
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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
Austrália
LANXESS Pty. Ltd.
Business Unit Inorganic Pigments
Unit 1, 31 Hill Road
Homebush Bay NSW 2127
AUSTRALIA
Tel.: +61 2 8748 3910
Fax: +61 2 8748 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 neste folheto. 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 periculosidade, 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 de Assuntos
Regulatórios e Segurança de Produto (Regulatory Affairs and Product Safety) da LANXESS
Deutschland. No caso de negócios nos EUA,
contate o Departamento de Assuntos Regulatórios e Segurança de Produto (Product Safety
and Regulatory Affairs) da L
 ANXESS 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

Coreia do Sul
LANXESS Korea Ltd.
9F, Samsung Boramae Omni Tower
23, Boramae-ro 5-gil
Dongjak-gu, Seoul
156-712, Korea
REPUBLIC OF KOREA
Tel.: +82 2 6715 5100
Fax: +82 2 847 8146

China
LANXESS Shanghai Pigments
Co. Ltd.
Business Unit Inorganic Pigments
845, Qi Lian Shan Lu
Shanghai, 200331
P. R. CHINA
Tel.: +86 21 5284 7802
Fax: +86 21 6250 1193

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.
EUROVEA, CENTRAL 2
Pribinova 6
811 09 Bratislava
SLOVAKIA
Tel.: +421 2 3215 1626
Fax: +421 2 3215 1699

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 - 2⁰ Andar
05804-902 São Paulo
BRASIL
Tel.: +55 11 3741 2615
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.: +33 961 35 77 87
Fax: +33 1 30 41 36 90

Informações sobre Disposições Reguladoras:
Em algumas aplicações finais dos produtos mencionados neste folheto, 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 de
Assuntos Regulatórios e Segurança de Produto (Regulatory Affairs and Product Safety)
da 
LANXESS Deutschland GmbH ou, para
negócios nos EUA, o seu representante na
LANXESS Corporation, o Gerente de Assuntos Regulatórios da LANXESS em Pittsburg,
Pensilvânia. Ficam fora das nossas possibilidades de controle a forma e como você pretende usar os nossos produtos, nosso apoio
técnico e 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 suaidoneidade
para os processos e fins desejados. O exame
de uma aplicação específica deve incluir, pelo
menos, testes de idoneidade relacionados
com aspectos técnicos, bem como com a
saúde, a segurança e o 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 possa resultar em relação ao uso dos nossos
produtos, ao apoio técnico e às informações
por culpa, por contrato ou por outras razões,
e que você assumirá essa responsabilidade.
Declarações e recomendações não contidas neste folheto não são autorizadas e não
constituem qualquer compromisso para nós.
Nenhuma informação neste folheto 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, q
 ualquer
licença sob d
 ireitos de propriedade industrial,
por exemplo, patentes.

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

Visite nosso site na Internet:
www.colored-concrete-works.com
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Business Unit Inorganic
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GERMANY
E-Mail: coloredconcreteworks
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REPRESENTAÇÕES: PARA MAIS INFORMAÇÕES,
CONTATE A LANXESS NO SEU PAÍS.

DADOS DO PROJETO

Paredes tão vivas quanto uma cratera de vulcão.

Localidade
Ilha de Jeju, Coréia do Sul
Cliente
Mass Studies
Participantes do projeto
Hyundai Development Company
Tempo de construção
2009–2012
Quantidade de concreto
6.000 m³
Quantidade de pigmento
40 toneladas
Forma do produto
Pó em sacos de papel
Fornecedor
Wooshin Pigment Co., Ltd.
Pigmentos

Bayferrox® 318

Bayferrox® 4130

Bayferrox® 920

