
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beton Dekoracyjny 

 

 

 

Właściwości i zastosowanie  

 

 

Beton Dekoracyjny po wymieszaniu z wodą stanowi płynną betonową masę 

służącą do wykonywania odlewów takich jak miski, wazony, donice. 

Beton po związaniu jest trwały, wodoszczelny oraz posiada dużą odporność na 

ściskanie. Jako formy można stosować gładkie tworzywa sztuczne, silikonowe. 

Dekoracyjne elementy betonowe są odporne na mróz i mogą być 

przechowywane na zewnątrz pomieszczeń.  

 

 

 

 

Przygotowanie podłoża,  

  

Formy do wylewania Betonu Dekoracyjnego powinny być suche lub zabezpieczone 

olejem mineralnym. Efekt dekoracyjny uzależniony jest od rodzaju użytej formy, 

gdzie np. efekt gładkiego odlewu można uzyskać poprzez zastosowanie twardych 

tworzyw sztucznych. 



 
 
 
 
 
 
  

Obróbka 

 

Do odmierzonej wody należy wsypać proszek i wymieszać mieszadłem 

wolnoobrotowym aż do uzyskania płynnej, jednolitej konsystencji pozbawionej 

grudek. Zaraz po wymieszaniu należy przystąpić do zalania formy. 

Niewykorzystany materiał nie nadaje się do dalszej obróbki. 

Po około 2 godzinach można przystąpić do rozszalowania formy. 



 
 
 
Informacje techniczne 
  

 
 

 
 

Baza materiałowa  cement 

Kolor cementowo-szary 

Konsystencja proszek 

Czas schnięcia 2 godz. 

całkowite po 24 godz. 

 

Temperatura obróbki 

 

od +5°C do + 30°C 

 

Czas obróbki 30 min.  

Ilość wody na 1kg. proszku  180ml. wody 

na 2kg. proszku 360ml. wody 

na 3,5kg. proszku 630ml. wody 

Czyszczenie w stanie świeżym wodą, po wyschnięciu 

mechanicznie 

Narzędzia mieszadło wolnoobrotowe 

Utylizacja puste opakowania usunąć zgodnie z 

lokalnymi przepisami 

Przechowywanie  w oryginalnym i zamkniętym opakowaniu 

w miejscu wolnym od mrozu 24 m-ce od 

daty produkcji w oryginalnie zamkniętym 

opakowaniu 

Opakowanie Wiaderko z tworzywa sztucznego 3,5 kg.  

 
UWAGA: Wszelkie informacje zawarte w niniejszej karcie oparte są na naszym doświadczeniu i najlepszej wiedzy, 
jednakże nie mogą być traktowane jako prawnie wiążące. Należy bezwzględnie każdorazowo stosować się do 
prawodawstwa miejscowego, w zakresie przeznaczenia oraz zastosowania w obiektach budowlanych. Przy spełnieniu 
powyższych wymogów odpowiadamy za poprawność przekazanych informacji w ramach naszych Ogólnych 
Warunków Sprzedaży, Dostaw i Płatności. Wszelkie doradztwo ze strony naszych Współpracowników, odbiegające od 
treści naszych kart technicznych, jest wiążące jedynie w przypadku pisemnego ich potwierdzenia. W każdym 
przypadku należy stosować się do ogólnie obowiązujących zasad sztuki budowlanej. Stan na 09.2020 roku. 

 

Wydanie 10/2013. Niniejszy druk został zaktualizowany pod względem technicznym. Tym samym unieważnia się 
dotychczasowe wydania i nie wolno ich stosować. W przypadku wyda- nia nowej karty, zaktualizowanej pod 
względem technicznym, niniejsze wydanie traci ważność. 

 

 


