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ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ

Φινίρισμα πέτρας, ξύλου
και άλλων φυσικών υλικών

Εφαρμογές
• Σε κάθε δάπεδο από σκυρόδεμα
• Πεζοδρόμια
• Ράμπες
• Αυτοκινητόδρομοι ήπιας κυκλοφορίας
• Χώροι στάθμευσης
• Περιβάλλοντες χώροι κτιρίων
• Κήποι - Αυλές
• Δάπεδα Εσωτερικών Χώρων
• Περιβάλλοντες χώροι πισίνας

Πλεονεκτήματα
• Χρώμα ανθεκτικό που δεν ξεθωριάζει
• Επιφάνεια που δεν λεκιάζει
• Μεγάλη ανθεκτικότητα στην επιφανειακή φθορά
• Ευκολία στη διάστρωση και την εφαρμογή
• Μεγάλη γκάμα σχεδίων σταμπών και χρωμάτων
• Διαθέσιμες μπορντούρες σε ποικιλία σχεδίων
• Παράγεται από όλες τις μονάδες έτοιμου σκυροδέματος της Lafarge
• Συνδυάζεται με άλλα δομικά υλικά δίνοντας ένα εξαιρετικό αισθητικό
αποτέλεσμα.

Χαρακτηριστικά
• Συμμορφώνεται με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 206
• Ελάχιστη κατηγορία αντοχής, ανάλογα με τις απαιτήσεις του έργου
• Μεγάλη ανθεκτικότητα στο χρόνο
• Ανθεκτικό στην επιφανειακή φθορά
• Ανθεκτικό στις μεταβολές των καιρικών συνθηκών
• Η χρήση ινών πολυπροπυλενίου στη μάζα του ελαχιστοποιεί τον κίνδυνο
ρηγμάτωσης

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).
• Σ υνίσταται η διάστρωση πλαστικής μεμβράνης στη βάση που θα δεχτεί το υλικό.
•Α
 φού το σκυρόδεμα διαστρωθεί και όσο ακόμα είναι νωπό, ακολουθεί επίπαση με σκληρυντή επιφανείας (αν το σκυρόδεμα περιέχει χρώμα στη
μάζα του, αυτό το στάδιο παραλείπεται). Κατόπιν λειαίνεται με ειδική πήχη μαγνησίου.
• Σ τη συνέχεια, αφού το υλικό έχει σκληρυνθεί τόσο ώστε να μπορεί να πατηθεί αλλά ταυτόχρονα να αποτυπωθεί στην επιφάνειά του το σχέδιο της
στάμπας, εφαρμόζεται στην επιφάνεια αποκολλητική σκόνη αρμών και γίνεται αποτύπωση του σχεδίου του ελαστικού καλουπιού.
• Η αποκολλητική σκόνη διατίθεται σε διάφορες αποχρώσεις.
•Μ
 ετά την πάροδο τουλάχιστον 24 ωρών πλένουμε την επιφάνεια με νερό υπό πίεση με σκοπό την απομάκρυνση μέρους της αποκολλητικής
σκόνης και την αποκάλυψη του χρώματος του σκυροδέματος. Η αποκολλητική σκόνη ωστόσο παραμένει στους αρμούς δίνοντας την αίσθηση της
διχρωμίας.
•Α
 φού η επιφάνεια στεγνώσει πλήρως, εφαρμόζεται ειδικό σφραγιστικό βερνίκι για ενίσχυση του αισθητικού αποτελέσματος αλλά και προστασία
της επιφάνειας.
• Η ανανέωση του βερνικιού γίνεται κάθε 1,5 – 2 χρόνια ανάλογα τη χρήση.
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