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ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ

Εντυπωσιακή λύση για κάθε χώρο
Απαλό στο άγγιγμα με λεία υφή
και την κομψότητα του μαρμάρου

Εφαρμογές
• Μουσεία
• Ξενοδοχεία
• Εστιατόρια και σταθμοί
• Περιβάλλοντες χώροι πισίνας
• Εκθέσεις
• Εμπορικά Κέντρα
• Κάθε δάπεδο εσωτερικού χώρου
• Βεράντες και ταράτσες κτιρίων

Πλεονεκτήματα
• Προσαρμόζεται στις ανάγκες κάθε κατασκευής
• Δίνει ένα μοναδικό αισθητικό αποτέλεσμα
• Απαιτεί ελάχιστη συντήρηση
• Μεγάλη ανθεκτικότητα στο χρόνο
• Μεγάλη ανθεκτικότητα στην επιφανειακή φθορά
• Μεγάλη ποικιλία χρωμάτων και αδρανών
• Διαθέσιμο σε όλες τις μονάδες παραγωγής της Lafarge Beton

Χαρακτηριστικά
• Υψηλή αντοχή στην επιφανειακή φθορά
• Συμμορφώνεται με το πρότυπο ΕΛΟΤ-EN206
• Η χρήση ινών πολυπροπυλενίου στη μάζα του ελαχιστοποιεί τον κίνδυνο
ρηγμάτωσης
• Βαθμός λείανσης ανάλογα με το επιθυμητό αποτέλεσμα

Μεγάλη ευελιξία στο αισθητικό αποτέλεσμα αφού οι πολλαπλοί
συνδυασμοί των διαθέσιμων χρωμάτων και αδρανών, καθιστούν ιδιαίτερο
κάθε έργο.
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.
• Συνιστάται 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 (πέτρα, κυβόλιθος κτλ).
• Συνίσταται η διάστρωση πλαστικής μεμβράνης στη βάση που θα δεχτεί το υλικό.
• Μετά τη διάστρωση απαιτείται συντήρηση με ειδική χημική μεμβράνη συντήρησης.
Επεξεργασία Επιφάνειας
• Η λείανση της επιφάνειας πραγματοποιείται 3-10 ημέρες μετά τη διάστρωση ώστε το σκυρόδεμα να έχει αποκτήσει την απαιτούμενη αντοχή.
• Η λείανση γίνεται με ειδικές λειαντικές μηχανές με αδαμαντοφόρες κεφαλές.
Σφράγισμα Επιφάνειας
• Συνιστάται 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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