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COLORCRETE®,  
EEN DUURZAME KEUZE
Vergeet verf. Of beter: vergeet de monotone 

verflaag die ontstaat wanneer beton geschilderd 

wordt. Colorcrete® behoudt de natuurlijke uit

straling van beton – denk aan de karakteristieke 

betontextuur en kleurnuances. Met een kleur die 

niet loslaat en niet slijt, staat Colorcrete® garant 

voor een duurzaam en blijvend resultaat. Zelfs 

bij lichte beschadigingen van het oppervlak blijft 

dezelfde constante kleur zichtbaar. Het geheim? 

Colorcrete® is door en door gekleurd.

Naast het esthetische voordeel biedt Colorcrete® 

natuurlijk ook de sterke eigenschappen van een 

klassieke betonvloer: het is een economisch 

bewuste én onderhoudsvriendelijke keuze – wat 

zowel voor particuliere als voor professionele 

klanten overtuigende argumenten zijn.

L
aat er geen misverstand over bestaan: grijs beton is en blijft mooi. Maar hoe mooi het ook 
is, vandaag de dag is er veel meer mogelijk met beton. Colorcrete® van Mebin maakt een 
uitgebreid palet aan kleuren beschikbaar. En dat palet maakt de weg vrij voor creatieve 

toepassingen – zowel in woning- als in utiliteitsbouw.
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zet de toon  
met Colorcrete®

• Combineer de natuurlijke uitstraling van beton met een 

warm getint oppervlak en geef beton op die manier een 

extra architectonische dimensie

• Creëer kleurvariaties in of tussen vloeren, wanden en 

kolommen en markeer of accentueer oppervlakken voor 

functionele of esthetische doeleinden

foto: Sfeerbeton



3

COLORCRETE®, PRIVÉ EN PROFESSIONEEL
Een industriële touch geven aan nieuwbouw? Colorcrete® geeft karakter aan elke vloer –  

of het er nu om gaat harmonie te creëren of contrasten te accentueren. En dus vindt 

het kleurbeton van Mebin steeds vaker zijn weg naar woningen, maar ook naar winkels 

en showrooms, kantoren en horecazaken. Naast de architectonische en functionele 

toepassingen in gebouwen kan Colorcrete® ook worden gebruikt voor verhardingen van 

paden en pleinen, openbare ruimten, recreatieve centra, parken, wanden en kolommen, 

viaducten en bruggen. Inderdaad, waar niet?

DAAROM ZIJN KLANTEN 

BLIJ MET HUN KEUZE

• Grote oppervlakken met of zonder voegen

• Gemakkelijk in onderhoud

• Natuurlijke of industriële uitstraling

• Snelle uitvoering

• Energievoordelen: grote thermische inertie  

+ eenvoudig in te bouwen vloerverwarming

Wat is voor  
úw klanten de  
belangrijkste 
reden om voor 
Colorcrete® te 

kiezen?
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ZOVEEL SMAKEN,  
ZOVEEL KLEUREN
Het kleurenschema geeft een indruk van de 

mogelijkheden met Colorcrete®. Let wel: 

natuurlijke kleurverschillen in de grondstoffen 

beïnvloeden de uiteindelijke kleur van het 

beton – net als de wijze van verwerken, de 

bekisting en de verhardingsomstandigheden. 

Daardoor kan Colorcrete® niet worden 

besteld of gegarandeerd zoals een RAL-

code. Cruciaal om tot een voor alle partijen 

(en dan met name de eindgebruiker) 

bevredigend resultaat te komen, is een 

nauwe samenwerking tussen architect, 

betonmortelproducent en uitvoerend bouw -

bedrijf. Ieders inbreng is hierbij van belang.

beken kleur   
met Colorcrete®

K
lasse en comfort: Colorcrete® geeft extra 
uitstraling aan kantoor- en winkelruimtes.  
Door de karakteristieke kleuren kunnen 

bedrijven er hun huisstijl uitstekend mee 
accentu eren. Maar ook particulieren kiezen 
steeds vaker voor kleur – en dus voor duurzaam 
kleur beton. Kortom: architecten en opdrachtgevers 
krijgen extra mogelijkheden. Welke uitdaging 
gaat u aan met Colorcrete®?
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licht  
antraciet

donker  
antraciet Zwart Bruin
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Bruin geel oranje rood paars wit blauw groen

Betonkleuren zijn niet nauwkeurig te reproduceren. Dit palet is indicatief en niet geschikt als referentie voor beoordeling van betonoppervlakken.

MEBIN, DA’S MAATWERK
Toegegeven: Mebin is niet de enige producent van kleurbeton – in Nederland of 

wereldwijd. Waarom dan kiezen voor Colorcrete®?

• De zekerheid van de marktleider 

 Mebin is marktleider op het gebied van betonmortel in Nederland. Met 35 eigen 

centrales en 200 mixers bieden we logistieke zekerheid.

• Met kennis van zaken 

 Als onderdeel van de wereldwijde HeidelbergCement Groep heeft Mebin ook 

uitgebreide betonkennis in huis. Die zetten we graag om in specialistische 

adviezen over samenstellingen, verwerking, toepassingen, …

• Maatwerk zit in ons DNA

 Elk bouwproject, elke bouwsituatie is anders. Mebin speelt daarop in door de 

mogelijkheden van leveren op maat optimaal te benutten. Dat noemen wij: 

maatwerk in beton.
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aan de slag   
met Colorcrete®

C
olorcrete® staat voor duurzaam bouwen – voor de eindgebruiker, maar ook voor wie 
met het kleurbeton van Mebin aan de slag gaat: ook die partij kiest voor duurzaamheid 
en zekerheid.

Esthetisch,  
economisch en  
onderhoudsvriendelijk

foto: Sfeerbeton
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IN 3 STAPPEN  
NAAR UW COLORCRETE®

1
Maak uw keuze uit het kleurenschema

2
Overleg met uw Mebin accountmanager

3
Omdat het om een unieke productsamenstelling 

gaat, heeft de betoncentrale enkele weken tijd 

nodig om de levering voor te bereiden; hou 

daar rekening mee in uw planning.

 

De constructie van een gebouw en de uitstraling 
ervan zijn één. Zeker voor Colorcrete®, gezien 
de impact die dit door en door gekleurde beton 
heeft. Neem het daarom vanaf het begin in het 
project op.

ZO HOUDT U DE CONTROLE  
OVER COLORCRETE®

Om tot een optimaal eindresultaat te komen, is het  

van belang om de kwaliteit en de uitvoering nauw-

keurig te monitoren. Daar vertellen we u natuurlijk 

niets nieuws mee. En ook de eisen die gesteld worden 

aan het vervaardigen van Colorcrete® zijn niet nieuw: 

ze komen overeen met die voor schoon beton.

• Bijzondere aandacht voor de bekisting: keuze 

materiaal, vervuiling, ontkistingsolie, naden (zie 

CUR-aanbeveling 100)

• Voorkom ontmenging bij het storten  

(niet te grote valhoogte) en verdichten

• Stortnaden: zorgvuldig kiezen en detailleren

• Hanteer overal dezelfde ontkistingstijd

• Kies de ontkistingstijd zo laat mogelijk  

(bij voorkeur 3x24 uur)

• Nabehandelen volgens de voorschriften

• Voorkom vervuilen tijdens de bouw  

(morsen, roeststrepen, afwatering)

• Voorkom beschadiging tijdens de bouw

Meer en specifieke informatie voor de uitvoering? 

Download de ‘Aanwijzingen voor de verwerking van 

Colorcrete®’.

Meer mogelijkheden 
voor architect en 

opdrachtgever, meer 
impact en uitstraling 

voor de eindgebruiker.



Kleur doet iets  

met een gebouw

Het geeft er cachet en karakter aan, het maakt het onderscheidend en zelfs 

uniek. Maar kan dat ook blijvend en duurzaam? Kan, met andere woorden, 

kleur ook kleurvast zijn? Jazeker. Colorcrete®, het kleurbeton van Mebin, 

geeft constructies die extra dimensie: door en door gekleurd voor een 

blijvend eindresultaat.

Meer weten over Colorcrete® van Mebin? Of er meteen mee aan de slag? 

Wij maken graag een afspraak met u.

© mebin 2017  |  www.mebin.nl
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