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Ny facadefarve med patina hitter  
 
Den nye facadefarve ”gråbeige” fra Cempexo er inspireret af sandstensbygninger, der er blevet farvet mørke 
af tidens tand og bilernes udstødningsgas.  
 
 
Klassiske facadefarver og retrolook  
 
Begrebet patina har længe været højt besunget i boligindretningen, men i de senere år har vi set en tendens 
til at udskifte de afskallede møbler med moderne designermøbler. Sådan bevæger tidens tendenser sig frem 
og tilbage. Udendørs er der lige nu en tendens til, at facaden ikke skal se for ny ud. Det gælder især gamle 
ejendomme i bymidten. Når de er blevet renoveret smukt med respekt for byggestil og oprindelige materialer, 
ville det jo ødelægge alt, hvis man valgte en facadefarve, der så at sige skreg til himlen.  Farven ”gråbeige” 
leder tankerne hen på de klassiske bygninger i det gamle Rom, og er én af de mest populære farver på det 
nye farvekort, der netop er udsendt af Cempexo Murfarve.  
 
Den gråbeige farve bruges som en klassisk renoveringsfarve, men minder også om farven, der var meget 
populær på 60’ernes funkisvillaer. Arkitekter, der tilstræber det minimalistiske retrolook i nybyggeri, har 
således også fundet farven helt rigtig til disse opgaver.  
 
Salgs- og produktchef Bjarne Jensen fra Maxit as, der producerer Cempexo Murfarve, fortæller, at farven i 
sin tid blev brugt til renoveringen af Magasin du Nord på Kongens Nytorv. Farven blev udviklet til en indfarvet 
puds, og har gennem årene affødt henvendelser fra en række arkitekter, der har ønsket samme farve. Derfor 
er farven gråbeige kommet med på det nye farvekort. De øvrige farver er klassikere, der spænder over 
hvide, grå, beige og gule nuancer, men tilpasset tidens trend. Fx ønsker husejerne i dag generelt lyse og 
varme facadefarver, hvilket de nye beige farver er udviklet for at imødekomme, fortæller Bjarne Jensen.    
 
Cempexo Murfarve er cementbaseret og hæfter optimalt på alle mineralske underlag, uanset om er tale om 
puds, beton eller letbeton. Overfladen er mat og minder om et kalket look, men holdbarheden er som den 
bedste maling. Cempexo Murfarve indeholder ingen form for opløsningsmidler, og kan derfor også bruges 
indendørs, fx på kældervægge, hvor der ønskes en diffusionsåben overflade. Cempexos pris har nok også 
en andel i populariteten. – Det koster omkring en 10’er pr. kvadratmeter at male med Cempexo Murfarve, 
hvor andre typer god, åndbar facademaling let løber op i 40 - 50 kr., slutter Bjarne Jensen.  
 



 
 
Det nye farvekort kan ses hos byggemarkeder og tømmerhandler landet over, men det er også muligt at gå 
ind på www.maxit.dk og bestille en farveprøve, så man kan se farven malet op på egen facade, før man 
bestemmer sig.  
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