“ Spray Print ”
Spray Print is een afwerksysteem voor het renoveren en verfraaien
van bestaande en nieuwe betonoppervlakten. De naam Spray Print
geeft al aan dat het een spuitsysteem is maar dan met het uiterlijk
van straatstenen, keien of tegels, met een minimum aan dikte
opbouw.
Het Spray Print systeem is
opgebouwd uit een aantal lagen
al naar gelang de conditie van het
te behandelen oppervlak
Is het oppervlak erg aangetast
en
zijn
er aanzienlijke
oneffenheden, dan wordt eerst
een
uitvullaag aangebracht.
Nadat de ondergrond op de
juiste manier is voorbehandeld wordt het gekozen sjabloon
of stencil neergelegd, waarna het spuiten van de Cretecolour
spuitmortel kan beginnen.
Nadat de sjablonen zijn verwijderd ontstaat een beeld zoals op de foto’s te zien is.
Het is mogelijk om rollagen, wegmarkeringen of b.v. bedrijfslogo’s
in de afwerking mee te nemen.
Indien men een gemêleerd effect wil bereiken kan een niet
geheel dekkende tweede
laag Cretecolour worden
opgespoten.
Verder is het mogelijk
schaduw effecten
te
creëren door randen in een contrast kleur te spuiten.

Het Spray Print systeem kan zowel op nieuw ( prefab ) als op oud beton worden toegepast.
De materialen welke worden gebruikt bij het Spray Print systeem zijn polymeer gemodificeerde
cementgebonden mortels. Deze mortels worden geleverd in een uitgebreid kleurenscala en hebben
een druksterkte van rond de 40 N /mm²
Er zijn enkel tientallen verschillende sjablonen en stencils beschikbaar, kijk voor het volledige assortiment
in onze web shop www.mooibeton.nl/webshop/ onder stencils en Spray print.
Indien nodig kunnen wij vrijwel elk sjabloon op maat voor u maken.
Omdat Cobblestone Paving Holland zelf producent is kunnen wij ook eenvoudig andere kleuren voor u
produceren.

Toepassingen zijn o.a. :
Renovatie / verfraaiing van betonoppervlakten.
Saaie wanden en keermuren van een kleurrijk patroon voorzien.
Bestaande tegels of klinkers van een nieuwe slijtlaag voorzien.
Prefab elementen kleuren en verfraaien. B.v. keerwanden, borstwering platen. verhardingsplaten.
De toepassingen in de prefab zijn enorm gevarieerd, zo is het mogelijk om een spuitmortel in de kist aan
te brengen op deze manier is het mogelijk gekleurde elementen
te maken zonder dat er gekleurde beton aan te pas komt.
Zo kan er ook eenvoudig
een ( steen)- motief op
verhardings- of gevelelementen
worden
aangebracht.

Beschikbare standaard kleuren.

Zwart

Dansk Grey

Saxon bruin

Buckingham bruin

Sandstone

Rood

Heide

Bathstone

Groen

Bathstone

Wit

16 Hoven
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