En forklaring på produktet Beton Cire, utseende, kvalitet og
slitestyrke. Basert på erfaringer gjort etter 2 år med legging av
produktet. Vi ønsker å belyse hva som kan være utfordringer, hva
vi kan belastes for og hva som er risikoen ved å legge produktet.
Før det legges hos kunde.
Beton Cire:
Beton Cire er et produkt bestående primært av Portlandsement
og polymer (plast) det legges i 2 tynne sjikt (ca. 1-2mm) som til
sammen utgjør det ferdige produktet. Første sjikt er NivoGrip og
andre er Finition. Produktet impregneres og forsegles av en PU
coating som fås i alt fra matt til blank finish.
Produkt og slitestyrke:
Produktet er fleksibelt men ikke riss overbyggende, det vill si at
dersom underlaget sprekker vil også beton cire produktet følge
med, vi har flere ganger sett at produktet tåler en del bevegelse
men vi kan ikke garantere for at det ikke sprekker opp dersom
underlaget gjør det. Når det er fare for sprekker legger vi gjerne
et nett som minsker risikoen for sprekker. Vi kan ikke belastes for
sprekker som oppstår i produktet. Produktet tåler mye men vi kan
heller ikke belastes hakk og riper som oppstår. Det ligger i dag på
restauranter og i butikker som er svært fornøyde men klart at alt
kan ødelegges.
Ved flytesparkling:
Når vi bygger opp underlaget ved å flyte sparkle over for eksempel en varmekabel kan vi ikke garantere at det ikke kommer et
riss. Vi tar alle forhåndsregler for å unngå dette men oppstår
det riss i flytesparkelen kan det forplante seg opp i beton cire
finishen. Når vi lager en betong finish mener vi at dette ikke i utgangspunktet er sjenerende da en betong naturlig også risser. En
større sprekk på 2-3 mm vill vi selvfølgelig rette opp hvis det er vi
som utfører flytesparklingen. Dersom dette blir utført av et annet
firma må eventuelt disse garantere for et sprekkfritt gulv.
Ved legging av Master Board som underlag
Når det er et tregulv som skal bygges opp med beton cire og vi
ikke trenger varmekabel legger vi beton cire rett på for eksempel
master Board. Der sparkler vi skjøter med nett og sørger for at vi
unngår riss i plate skjøter. Et trehus er dessverre alltid i bevegelse og vi kan ikke garantere at det ikke kommer et riss i gulvet.
Igjen mener vi dette i utgangspunktet ikke er skjemmende da et
betong gulv risser naturlig og at dette da ikke belastes oss. Igjen
en større sprekk reparer vi.
Ved legging av Beton Cire på fliser.
Når vi legger beton cire på fliser avfetter vi og primer flisene, det
legges et sparkelsjikt for å jevne ut fugene og ved en ekstra primer runde hindrer vi at fugene synes igjennom ved at det tørker
raskere. Det kan dermed oppstå en liten fargeforskjell. Dette er
noe vi ikke kan garantere 100% at ikke oppstår.

Legging av Beton Cire generelt på våtrom:
Beton Cire er et sement produkt som kan brukes som en erstatning for flis for å gi et fuge fritt resultat på bad. Det som er viktig
å vite er at produktet (også med lakk) vil kunne slippe igjennom
fukt og gjøre Beton Cire mørkere, dette fordamper senere ut. Det
kan hende at det noen steder er våtere lengre en andre og hvis
man dusjer svært ofte vil det mest sannsynlig ikke tørke helt ut.
Dette er ikke noen fare men det gir en endring i utseende. Igjen
så gjenspeiler dette hvordan en original betong ville oppføre
seg og vi synes derfor ikke dette er sjenerende. Beton Cire må
behandles som en naturstein og jevnlig holdes ren samt gi den et
nytt lag lakk etter behov. Etter en periode vill produkt få en
«patina» som gjør at alt synes mindre. Vi belastes ikke for
eventuelle flekker i dusjen eller fukt som blir værende i produktet.
Dette er ikke en feil men en egenskap som betong har.
Utseende, farge, og sjatteringer:
Beton Cire er et produkt som varierer i farge og sjatteringer. Vi
har ingen direkte forklaring på hvorfor produktet varierer i større
elle mindre grad. Noen ganger er det underlaget eller temperaturen vi legger det i som gir utslaget. På større gulv kan det variere
mellom større og mindre sjatteringer. Vi gjør så godt vi kan med
å kontrollere om det skal bli mye sjatteringer eller lite sjatteringer
men om det kommer eller ikke kan vi ikke styre eller bestemme.
Det kan altså variere fra vegg til vegg og fra sted til sted både
med sjattering og med fargeforskjell (selv om vi blander en stor
fargeblanding til alle stedene vi skal legge.)
Behandling:
Behandlingen er en PU lakk fra Duri Fagprofil som tåler mye
slitasje. Den slipper igjennom fukt men holder fett og andre
flekker på overflaten. Men hvis det blir liggende ulike stoffer (for
eksempel sitronsaft) eller Shampo lenge på et sted vill dette sette
flekker. Ref: punkt over på våtrom. Dette er i liket med om man
har en natursteinsbenk som Carrara marmor eller en betong
benk. Men etter mye bruk vil denne få en fin patina og flekkene
synes lite. Det går også an å topp slipe produktet og legge et nytt
strøk da flekkene setter seg mer i behandlingen og ikke i beton
cire overflaten.
Jeg har lest og forstått punktene før dere legger produktet
for/hos oss:
Kunde (blokk bokstaver og underskrift):

Adresse:

