
Artyku  promocyjny

Malowanie powierzchni betonowych ma dwa zasadnicze cele: dekora-

cyjny i ochronny. 

Zwyczaj malowania powierzchni betonowych móg by sprawi , e ota-

czaj cy nas wiat by by barwniejszy i milszy dla oka. Dodatkowo ma-

luj c powierzchnie betonowe odpowiednimi farbami wzmacniamy je 

i przed u amy im trwa o .

Szczególnie warte polecenia do takiego zastosowania s  farby z dodat-

kiem silikonu. 

Zastosowanie silikonu sprawia, e powierzchnie zabezpieczone pre-

paratami (farbami, impregnatami) nie nasi kaj  wod . Ma to zasadnicze 

znaczenie dla trwa o ci powierzchni betonowych, poniewa  wilgo  w po-

wierzchni betonowej to bardzo silny czynnik niszcz cy j . Podczas obni-

ania temperatur do temperatur minusowych wilgo  w powierzchni ze-

stala si  w kryszta ki lodu o obj to ci wi kszej ni  woda, z której powstaj

i „rozpycha beton” niszcz c jego struktur .

Bardzo wa ne równie  jest aby pow oka na powierzchni betonowej by a

paroprzepuszczalna. Dzi ki temu beton „oddycha” to znaczy nast puje na-

turalna wymiana gazów z wewn trz na zewn trz. 

Kolejne istotne cechy pow ok malarskich dla powierzchni betono-

wych to trwa o  koloru, odporno  na warunki atmosferyczne, odpor-

no  na sól do posypywaniu ulic, która tak e niszczy niezabezpieczone 

powierzchnie betonowe.

Do dekoracyjno-ochronnego wymalowania powierzchni betonowych 

mo na poleci  farb AKSILBET. Jest to wodorozcie czalna farba akrylo-

wo-silikonowa. Dzi ki kompozycji wysokojako ciowych sk adników daje 

wysok  ochron  powierzchni betonowych. Farba tworzy trwa e, estetycz-

ne pow oki o satynowym wyko czeniu, odporne na zabrudzenia.

Farb  mo na malowa  wszelkie powierzchnie betonowe: ogrodzenia, fi-

gury betonowe, posadzki w gara ach, piwnicach, schody, kostki brukowe, 

chodniki, podmurówki. Ze wzgl du na swoj  ekologiczno  mo na ma-

lowa  ni  oczka wodne oraz baseny. Przy malowaniu „z fantazj ” mo na 

uzyska  ciekawe efekty dekoracyjne. Szczególnie ogrodzenia betonowe 

malowane wieloma kolorami wygl daj  oryginalnie.

Ze wzgl du na wysok  jako  farby AKSILBET, potwierdzon  aprobat

techniczn  Instytutu Badawczego Dróg i Mostów oraz atestami Polskiego 

Zak adu Higienicznego, maluje si  ni  tak e obiekty in ynierii komu-

nikacyjnej, jak mosty i ekrany d wi koch onne, a jednocze nie poleca-

na jest g ównie u ytkownikom indywidualnym do zastosowa  opisa-

nych powy ej.

Farba AKSILBET wyst puje w 16 kolorach podstawowych, 3 kolorach me-

talicznych. Dost pna jest w wersji matowej i z lekkim po yskiem. Równie

istnieje mo liwo  kolorowania farb do wzorników NCS i RAL.

Farba sprzedawana jest w opakowaniach 1 l, 3 l, 5 l, 10 l.
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