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Instrucțiuni de punere în operă 
 

a sistemului de Beton Cire 

Aceste intrucțiuni se bazează pe datele tehnice, prescripții de aplicare, rezultatele 
experimentelor din laborator, și nu în ultimul rând pe experiențele și cunoștințele 
noastre cele mai bune din domeniu. Datele tehnice, recomandările și cantitățile 
recomandate, indicate pe fișa tehnică a produselor sunt valabile numai cu condiția 
respectării timpilor de uscare, și folosirea completă a sistemului. Garanția 
producătorului se referă numai la produs, adică, producătorul va prepara 
întotdeauna produs de același calitate, care în condiții de timp și de depozitare 
corectă se va menține la același nivel de calitate. 

Cantitatea prelucrată, și procesul de aplicare pot fi influențate de condițiile de la 
locul aplicării. Cade în sarcina aplicatorului, ca să verifice prin probe prealabile 
recomandările noastre, și să asigure condițiile necesare pentru aplicare. Pentru 
pagubele rezultate din greșelile de aplicare, nepregătirea conăspunzătoare a 
suprafeței suport, folosirea materialelor impreună cu altele decât din sistem sau 
amestecarea lor cu alte materiale, nu garantăm. 

ATENȚIE 

Suprafețele din Beton Cire au caracteristica de a fi structurat, pătat. Nu se poate 
obține suprafețe asemănătoare celor vopsite. Cantitatea petelor, diversitatea și 
mărimea lor, ca și textura suprafeței depinde de modul de aplicare, sculele folosite, 
și modul de șlefuire. În mod general se poate alege stilul de suprafață, dar crearea 
a două suprafețe cu model total identic nu este posibil. 

Vă recomandăm, să faceti la fața locului o suprafață de testare, sau dacă nu este 
posibil să faceți încercări pe o suprafață de cel puțin 0,5 mp, și să încercați Betonul 
Cire înainte de aplicare finală. În showroom-ul nostru de la Sóskút se pot observa 
atât lucrări orizontale, cât și verticale, pe suprafețe mai mari, în diferite culori și 
texturi. 

Vă atragem atenția, asupra culorilor de pe paletar, căci ele nu sunt total identice cu 
ceeace va rezulta după aplicare. Ca la orice material natural, și în cazul Betonului 
Cire, culorile de pe paletar sunt cu titlu de prezentare. Culoarea finală depinde 
foarte mult de aplicare, de textura, pătarea, impregnarea suprafeței, și a luminii 
ambientale. Pot fi diferite mai ales culorile vizualizate pe ecrane, sau broșuri 
imprimate. 

Din loturi diferite de fabricație pot rezulta diferențe mici de nuanțe. La comanda 
luați în considerare, că la o eventuală completare nu în totdeauna se poate asigura 
exact nuanța inițială. 

Sóskút, 2021.01.12. 
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