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Dados do  
projeto

Informações sobre Saúde e Segurança:
Foi compilado o correspondente material 
com informações sobre as medidas relacio-
nadas 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 respec-
tivos fabricantes. Antes de começar a tra-
balhar 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 Departamen-
to Regulatory Affairs and Product Safety da  
LANXESS Deutschland. No caso de negó-
cios nos EUA, contate o Departamento 
Product Safety and Regulatory Affairs da 
LANXESS, em Pittsburgh, Pensilvânia. 

Informações sobre Disposições Re-
guladoras: Em algumas aplicações fi nais 
dos produtos mencionados na presente bro-
chura devem ser observadas as correspon-
dentes normas e prescrições, por exemplo 
da Food and Drug Administration (FDA), 
do Instituto Federal Alemão de Avaliação 
de Riscos (BfR), da National Science Foun-
dation (NSF), do United States Department 
of Agriculture (USDA) e da Consumer Pro-
duct Safty Commission (CPSC) dos EUA. No 
caso de dúvidas ou perguntas sobre o status 
de aprovação desses produtos, contate o 
seu representante na LANXESS Deutsch-
land 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 propo-
stas 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 idoneida-
de para os processos e fi ns desejados. O 

exame de uma aplicação específi ca deve in-
cluir, pelo menos, testes de idoneidade rela-
cionados com aspectos técnicos, bem como 
com a saúde, segurança e meio ambiente. 
Esses testes não foram obrigatoriamente re-
alizados 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 re-
sultar por culpa, por contrato ou por outras 
razões, e que você assumirá essa respon-
sabilidade. Declarações e recomendações 
não contidas na presente brochura não são 
autorizadas e não constituem qualquer com-
promisso para nós. Nenhuma informação 
na presente brochura poderá ser interpre-
tada 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 con-
cedida, implícita ou explicitamente, qualquer 
licença sob direitos de propriedade industri-
al, por exemplo patentes.

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

Visite nosso site na Internet:
www.colored-concrete-works.com
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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 integral-
mente 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 impo-
nente 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 transpor-
tam 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. 

Emirates Palace:  
um hotel de Mil e Uma Noites
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Um hotel cria novos padrões.
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Um hotel cria novos padrões.

Perfeita sintonia entre a tradição árabe e as moder-
nas 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 integral-
mente 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. 

Esplendor oriental, construído com as 
mais modernas tecnologias.

Puro luxo em 243.000m2.

“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 arqui-
tetura, tanto no seu país, a Inglaterra, quanto no exterior.  
Ele atende aos mais altos requisitos de design e possui pro-
fundos 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 Arquite-
tura com honra ao mérito pela Escola Politécnica de Leeds, 
na Inglaterra. 
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Concreto nas cores do deserto.

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. Con-
creto 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 pigmen-
tos 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.

64635_Abu_Dhabi_POR.indd   6 02.11.10   13:14



Reminiscências de grandes edificações do antigo Oriente.Arabescos conferem um encanto muito especial.

Bayferrox® 130

Bayferrox® 920

Bayferrox® 960

Ornamentos árabes criam uma 
atmosfera de conto de fadas. 

Localidade
Abu Dhabi

Arquitetura
Wimberly Allison Tong and Goo (WATG)

Proprietário
Private Board of Directors representing  
the Government of Abu Dhabi

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
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