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ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ

Βάλτε χρώμα στη ζωή σας…
Σκυρόδεμα για όλες τις χρήσεις σε
μεγάλη ποικιλία χρωμάτων

Εφαρμογές
• Προσόψεις κτιρίων
• Δάπεδα
• Τοιχεία και περιφράξεις
• Δομικά στοιχεία
• Σκυρόδεμα με διάφορες υφές επιφάνειας
• Προκατασκευασμένα στοιχεία
• Σε κάθε κατασκευή από σκυρόδεμα
• Αρχιτεκτονικές λεπτομέρειες
• Προκατασκευασμένα στοιχεία

Πλεονεκτήματα
• Αναδεικνύει αρχιτεκτονικά στοιχεία
• Τονίζει οριοθετημένες ζώνες
• Φυσικό αποτέλεσμα που εναρμονίζεται με το φυσικό περιβάλλον
• Ελευθερία αισθητικού σχεδιασμού
• Ανθεκτικό στο χρόνο – δεν ξεθωριάζει
• Διαθέσιμο σε όλες τις μονάδες της Lafarge
• Ευπροσάρμοστο υλικό που διατίθεται σε πολλά χρώματα και
υφές επιφάνειας
• Ευκολία και ευελιξία στην εφαρμογή
• Μπορεί να συνδυαστεί με οποιοδήποτε άλλο σκυρόδεμα

Χαρακτηριστικά
• Συμμορφώνεται με το πρότυπο ΕΛΟΤ-EN206
• Κατηγορία αντοχής ανάλογα με τις απαιτήσεις του έργου
• Στις οριζόντιες εφαρμογές απαιτείται συντήρηση με ειδική χημική
μεμβράνη ψεκασμού
• Χρώμα ανθεκτικό στην ηλιακή ακτινοβολία
Οι μελέτες σύνθεσης των Έγχρωμων Σκυροδεμάτων Artevia είναι
σχεδιασμένες ειδικά ώστε να προφέρουν ένα ιδανικό χρωματικό
αποτέλεσμα.
Μεγάλη ευελιξία στο αισθητικό αποτέλεσμα αφού με διάφορες
τεχνοτροπίες στην επιφάνεια, κάθε έργο γίνεται ιδιαίτερο.
Το ArteviaΤΜ είναι σκυρόδεμα ειδικής σύνθεσης υψηλών προδιαγραφών,
που βασίζεται στον ιδιαίτερο σχεδιασμό του σκελετού των αδρανών,
με αποτέλεσμα την υψηλή αισθητική και την ανθεκτικότητα.
Η υπογραφή της Lafarge, παγκόσμιου ηγέτη στα οικοδομικά υλικά,
εξασφαλίζει την ποιότητα των προϊόντων και υπηρεσιών που θα λάβετε.
Η ομάδα πωλήσεων και τεχνικής υποστήριξης παραμένει συνεχώς στη
διάθεση σας, για οτιδήποτε χρειαστείτε πριν ή και μετά την εφαρμογή.
“Καθημερινά προσπαθούμε να εξυπηρετούμε τους πελάτες μας
με ποιότητα, υπευθυνότητα και αξιοπιστία”

Διάστρωση - Εφαρμογή
• Για εφαρμογές σε δάπεδα συνιστάται η κοπή αρμών ανά 10 – 15m2. Για καλύτερα αποτελέσματα, το συνεργείο μπορεί πριν τη σκυροδέτηση να
δημιουργήσει σημεία ασυνέχειας του υλικού χρησιμοποιώντας άλλα διακοσμητικά υλικά (πέτρες, κυβόλιθους κ.λπ.).
Προετοιμασία Έργου
• Για εφαρμογές σε δάπεδα συνιστάται η διάστρωση πλαστικής μεμβράνης στη βάση που θα δεχτεί το υλικό.
• Όλα τα προϊόντα Artevia συμπεριφέρνονται όπως κάθε σκυρόδεμα.
• Εξασφαλίζουμε την επιθυμητή εργασιμότητα κατά την παραγγελία.
• Απαγορεύεται η οποιαδήποτε προσθήκη νερού από αυτή που ορίζει η μελέτη σύνθεσης.
Επιπτώσεις στο χρώμα
• Το σκυρόδεμα παραδίδεται με ομοιόμορφο χρώμα στο έργο.
• Θα πρέπει να αποφεύγεται η οποιαδήποτε προσθήκη στο έργο αφού μπορεί να επηρεάσει την απόχρωση του προϊόντος.
• Οι διαφορετικές τεχνικές επεξεργασίας στην επιφάνεια μπορεί να διαφοροποιήσουν την τελική απόχρωση της.
• Ανεπαρκής συντήρηση του έγχρωμου σκυροδέματος, μπορεί να επιφέρει αλλοιώσεις στο χρώμα ή ανομοιομορφίες στην επιφάνεια.
Σφράγισμα Επιφάνειας
• Συνιστάται η επάλειψη της επιφάνειας με σφραγιστικό βερνίκι για μεγαλύτερη προστασία και καλύτερο αισθητικό αποτέλεσμα.
Η ανανέωση του βερνικιού γίνεται κάθε 1,5 – 2 χρόνια ανάλογα τη χρήση.
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