BETON SZARY
Szlachetny tynk dekoracyjny imitujący beton szary

BETON SZARY to szlachetna, mineralna, sucha mieszanka
dekoracyjna na bazie spoiwa cementowego, naturalnych
kruszyw i środków modyfikujących. Produkt jest doskonałą
imitacją surowego betonu z jego charakterystycznymi
przebarwieniami wżerami i ubytkami. Nadaje wnętrzom
wyjątkowy, odważny charakter. Pełny zestaw zawierający
wszystkie produkty systemu potrzebne do uzyskania efektu
to: Podkład Gruntujący – BETON - Lakier SATGLAZER.
Zalety tynku dekoracyjnego BETON SZARY:
dowolne kreowanie przestrzeni faktur,
dzięki szablonom imituje cegłę i kamień,
do stoswania wewnątrz budynków,
wysoka odporność na warunki atmosferyczne,
uszkodzenia mechaniczne,
łatwy w aplikacji i w utrzymaniu w czystości,
ogranicza nasiąkliwość.
do stosowania wewnątrznego

wygodny w użyciu

wodo i mrozoodporny

ZASTOSOWANIE
Produkt stowowany do wykonywania dekoracyjnych, nowoczesnych aranżacji wnętrz. Dzieki
odpowiedniej aplikacji pozwala uzyskać niepowtarzalne struktury typowe dla surowego betonu.
Pozwala na uzyskiwanie różnorodnych trwałych efektów dekoracyjnych, które uzależnione są od
zastosowanych narzędzi oraz od inwencji i kreatywności wykonawcy. Charakterystyczne wżery mogą
być położone pionowo bądź poziomo w zależności od upodobania klienta.
Z mieszanki korzystając z samoprzylepnych szablonów można wykonać strukturę dekoracyjną
imitującą powierzchnię naturalnego, nieregularnego kamienia, cegły lub innych efektów
wynikających z wzoru wybranego szablonu. Wymiar całkowity szablonu cegły: 103,5x88cm, kamienia
103,5x89,5cm.
Szablony można ze soba łączyć przy zachowaniu powtarzalności wzorów, tworząc większe
powierzchnie dekoracyjne. Pełny zestaw zawierający wszystkie produkty systemu potrzebne do
uzyskania efektu to: Podkład Gruntujący – BETON - Lakier SATGLAZER. Ten system może być
zarówno dodatkiem idealnie podkreślającym inne elementy, ale też centralnym punktem aranżacji,
od którego trudno oderwać spojrzenie.
Zalecany na:
tynki cementowe i cementowo-wapienne,
beton, bloczki z betonu komórkowego,

płyty gipsowo-kartonowe,
cegłę,
wszystkie podłoża nośne po ich wcześniejszym oczyszczeniu i przygotowaniu.
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