BETONIMAGE

systém designových pohledových stěrek

Designed by ARDEX

SYSTÉM DESIGNOVÝCH POHLEDOVÝCH STĚREK
ARDEX, tvůrce designových podlahových a stěnových systémů stěrek panDOMO®, přichází s novým systémem
pohledových stěrek pod názvem betonIMAGE®. Na rozdíl od systému panDOMO®, který umožňuje nesčetné
barevné kombinace, systém podtrhuje a zvýrazňuje barvu a kresbu betonu ve všech jeho variantách.
Díky nepřebernému počtu různorodých malířských, štukatérských a dekorativních technik se otvírají nové možnosti klasického designu betonu. Materiál, solidní základ systému, vyrábí a dodává ARDEX. Myšlenku, nápad a
vizi dodává zručný řemeslník ve spolupráci se zákazníkem, designérem či architektem. Na stěně, podlahách i
schodech tak vzniká mnohem více než jen pouhý barevný nátěr, vzniká jedinečný design propůjčující objektu
výjimečnost, ojedinělost a originalitu.

realizace: MODERNÍ POVRCHY

realizace: JUZAPLUS

BETONIMAGE

realizace: Roman Pilát

Příprava podkladu
Systém betonIMAGE lze úspěšně aplikovat prakticky na všechny běžné stavební podklady. Před samotnou aplikací je
pro dosažení požadovaného dekorativního efektu zásadní, podklad správně připravit. Příprava podkladu přímo ovlivňuje
výsledný vzhled techniky i možnost zpracovatelnosti jednotlivých materiálů. Stávající podklad musí být pevný, zbavený
prachu, nečistot a separačních materiálů. Nesoudržné, elastické, nepevně držící nátěry či vrstvy musí být odstraněny.

Penetrace:

Od typu podkladu závisí i použití penetrace nebo kontaktního můstku. ARDEX doporučuje rychlý multifunkční penetrační nátěr ARDEX P4, pro nasákavé podklady se doporučuje adhezní můstek ARDEX P51. Na zpevnění či penetraci podlah
ARDEX EP 2000 se zásypem.

Vyrovnání podkladu:

Důležitým aspektem pro dokonalý finální vzhled designové betonové stěrky je kvalita, pevnost a rovinatost podkladu.
Tyto vlastnosti do velké míry ovlivňují rovnost a kvalitu samotné finální povrchové úpravy.
•
•
•
•

pro hrubé vyrovnání stěn či podlah doporučujeme materiál ARDEX AM 100
pro rychlou celoplošnou vysprávku a sjednocení povrchů stěn doporučujeme vystěrkovat
produkty ARDEX X 77/ARDEX X 77 S (rychlá varianta), ARDEX X 77 W (varianta bílá)
pro vyrovnání podlah doporučujeme vysoce pevnostní nivelační hmotu ARDEX K 80
pro vyrovnání lokálních nerovností či schodů ARDEX A 45 (interiér) či ARDEX A 46 (interiér/exteriér)

BETONIMAGE

BETONIMAGE CLASSIC

BETONIMAGE CLASSIC
ARDEX B 10 - velmi jemná betonová stěrka
•
•
•
•
•
•
•
•

možnost aplikace jak v interiéru tak i v exteriéru
šedá cementová stěrka pro celoplošné stěrkování stěn a stropů s nezaměnitelným vzhledem betonu
velmi jemný betonový make-up pro vrstvy od 0 do 3 mm
v exteriéru - odolnost vůči chloridům
vzájemně vhodně kombinovatelná, např. s materiály ARDEX F3 nebo ARDEX A 46
varianty ARDEX B 14 pro hrubší efekty nebo ARDEX AM 100 pro surové dekorativní efekty
v systému s univerzálním přednátěrem ARDEX P 4
v nabídce také systémové uzávěry podle použití (interiér, exteriér)

realizace: DNA DESIGN

realizace: ARDEX

realizace: Zdeněk Pětník

realizace: JUZAPLUS

realizace: Roman Pilát

BETONIMAGE

BETONIMAGE WHITE

BETONIMAGE WHITE
ARDEX F3 - dekorativní velmi jemná stěrka
•
•
•
•
•

bílá cementová stěrka pro interiér i exteriér
vysoká plasticita, použitelná do neomezené síly vrstvy
originální sametový vzhled povrchu
možnost kombinace s velmi jemnou šedou stěrkou ARDEX B10
varianty:
ARDEX F11 cementová stěrka pro hrubší dekorativní efekty
		
ARDEX R 1 jemná cementová interiérová dekorativní stěrka

realizace: DNA DESIGN

realizace: ARDEX

BETONIMAGE EXCLUSIVE
zušlechtění betonIMAGE CLASSIC za pomoci metalických lazur, vzniká tak exluzivní nový povrch
realizace: MODERNÍ POVRCHY

realizace: MODERNÍ POVRCHY

realizace: ARDEX

BETONIMAGE

BETONIMAGE EXCLUSIVE

•

BETONIMAGE EPO

BETONIMAGE EPO
ARDEX RG 12 - jemná epoxidová hmota
•
•
•
•
•
•

pro interiér, stěny a podlahy
stěrka na bázi epoxidu
vytváří designový povrch s reálným betonovým vzhledem
vysoce zatížitelná, voděodolná a nenasákavá
emisní kód EC1 PLUS - téměř bez emisí
široká škála barev

realizace: JUZAPLUS

realizace: JUZAPLUS

realizace: SMALL COMPANY

realizace: MODERNÍ POVRCHY

BETONIMAGE

BETONIMAGE FLOOR

BETONIMAGE FLOOR
ARDEX K 80 - nivelační podlahová stěrka
•
•
•
•
•
•

díky vysoké pevnosti možnost aplikace pro užitkové namáhané
plochy v obchodě i průmyslu
kreativní ztvárnění ploch v interiéru
nivelace podlah v silných vrstvách až do 50-ti mm
extrémně vysoká pevnost, brzy po aplikaci pochůzná a zatížitelná
krystalická vazba vody ARDURAPID Efekt® zaručuje rychlé zrání a nezanáší
vlhkost do objektu
v exteriéru možnost použití nivelační hmoty ARDEX K 301

realizace: BETCORE

realizace: JUZAPLUS

ARDEX A 45, ARDEX A 46
•
•
•
•
•

šedá cementová stěrka pro interiér i exteriér
finální úpravy vertikálních i horizontálních povrchů
speciálně vhodná pro schody, stěrkované podlahy
betonů a schodišť
vhodné i na stěny a na podstupnice schodů, vhodné pro
vysokou zátěž
zpohlednění betonových prvků, chodníků či schodů v
exteriéru

realizace: DNA DESIGN

BETONIMAGE

realizace: DNA DESIGN

SYSTÉM OCHRANY A UZÁVĚRY POVRCHU BETONIMAGE®
LITHOFIN FLECKSTOP W
LITHOFIN MN FLECKSTOP
Speciální impregnace na vodní bázi
nebo na bázi rozpouštědla.

PANDOMO SP-MS
Zušlechťující prostředek v lesklém
nebo matném provedení chrání povrch před poškrábáním a znečištěním.

LITHOFIN FARBVERTIEFER

PANDOMO SP-CR

Zvýrazňovač povrchů a textury, efekt
mokrého kamene.

Prostředek pro každodenní
šetrnou údržbu povrchů
a renovaci povrchů.

PANDOMO SP-F
Plnič pórů. Pro prvotní ošetření povrchů
ploch podlah i stěn před aplikací konzervačního prostředku.

PANDOMO SP-PS

LITHOFIN MN POLITUR
Ochranný konzervační vosk pro
pravidelnou údržbu povrchů s
hygienickým atestem nezávadnosti
pro styk s potravinami.

Uzavírací nátěr na bázi vodního polyuretanu
pro ochranu a uzavření podlah panDOMO® s
hedvábně matným povrchovým efektem.

CERTIFIKOVANÉ ŠKOLENÍ BETONIMAGE®
Každoročně pro své partnery organizujeme několik praktických školení, kde probíráme nejaktuálnější témata
nejen ze samotné techniky aplikace systému betonIMAGE, ale i spoustu zajímavých poznatků z praxe. Po absolvování školení, obdrží účastník certifikát a po zaslání realizací, je zařazen do seznamu autorizovaných partnerů.

ARDEX Baustoff, s.r.o.
+ 420 541249 922
ardex@ardex.cz
www.ardex.cz

BETONIMAGE
www.betonimage.cz
www.betonimage.sk

TVOŘÍ PEVNÉ VAZBY

