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ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ

Υψηλή αισθητική και 		
ανθεκτικότητα
Ανάγλυφη επιφάνεια με βότσαλο ή ψηφίδα

Εφαρμογές
• Περιβάλλοντες χώροι κατοικιών
• Περιβάλλοντες χώροι πισίνας
• Κήποι - Βεράντες
• Πεζόδρομοι
• Πάρκα αναψυχής
• Πλατείες
• Ράμπες
• Χώροι Στάθμευσης
• Αυτοκινητόδρομοι
• Κατακόρυφα στοιχεία (π.χ. περιφράξεις)
• Προκατασκευασμένα στοιχεία

Πλεονεκτήματα
• Υψηλή αισθητική με φυσικό αποτέλεσμα και μεγάλη ανθεκτικότητα
• Ελάχιστη συντήρηση
• Μονολιθική κατασκευή
• Αντιολισθηρή επιφάνεια
• Χωρίς κίνδυνο καθίζησης ή αποκόλλησης τμήματος
• Δυνατότητα επιλογής ανάμεσα σε μεγάλη γκάμα χρωμάτων
και αδρανών
• Επιφάνεια ανθεκτική σε παγετό και δυσμενείς καιρικές συνθήκες

Χαρακτηριστικά
• Συμμορφώνεται με το πρότυπο ΕΛΟΤ-EN206
• Κατηγορία αντοχής ανάλογα με τις απαιτήσεις του έργου
• Υψηλή αντοχή στην επιφανειακή φθορά
• Η χρήση ινών πολυπροπυλενίου στη μάζα του ελαχιστοποιεί τον κίνδυνο
ρηγμάτωσης
• Το βάθος απενεργοποίησης μπορεί να ποικίλει ανάλογα με το μέγεθος
των αδρανών και το επιθυμητό αισθητικό αποτέλεσμα
• Ο απενεργοποιητής παρέχει ταυτόχρονα και την απαραίτητη συντήρηση
στο σκυρόδεμα μέχρι τη στιγμή του πλυσίματος

Tο 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
• Σε κάθε περίπτωση δε συνιστάται η επιπλέον προσθήκη νερού στο έργο από αυτή που ορίζει η μελέτη σύνθεσης.
• Σ υνιστάται η κοπή αρμών ανά 10-15m2. Για καλύτερα αισθητικά αποτελέσματα, το συνεργείο μπορεί πριν τη σκυροδέτηση να δημιουργήσει σημεία
ασυνέχειας του υλικού χρησιμοποιώντας άλλα διακοσμητικά υλικά (πέτρες, κυβόλιθους κτλ).
• Συνιστάται η διάστρωση πλαστικής μεμβράνης στη βάση που θα δεχτεί το υλικό.
Επεξεργασία Επιφάνειας
• Μετά τη διάστρωση, η επιφάνεια του σκυροδέματος και όσο ακόμα αυτό είναι νωπό, ψεκάζεται με χημικό απενεργοποιητή ο οποίος επιβραδύνει
την πήξη της επιφανειακής τσιμεντόπαστας.
• Το πλύσιμο της επιφάνειας γίνεται με νερό υπό πίεση περίπου μετά από 6-24 ώρες μετά τη διάστρωση, ανάλογα της καιρικές συνθήκες.
Σφράγισμα Επιφάνειας
• Σ υνιστάται εφαρμογή ειδικού σφραγιστικού βερνικιού για μεγαλύτερη προστασία της επιφάνειας από λεκκέδες και επιφανειακή φθορά αλλά και
καλύτερο αισθητικό αποτέλεσμα. Η εφαρμογή του γίνεται αφού η επιφάνεια έχει στεγνώσει πλήρως.
•Η
 συντήρηση της επιφάνειας γίνεται με ανανέωση του βερνικιού κάθε 1,5 -2 χρόνια ανάλογα τη χρήση.
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