Ets-Crete

Beton kleuren met Ets-Crete is een veelzijdige en goedkope techniek.
Est-Crete is een diep werkend kleursysteem welke gebruikt kan worden om zowel
oud als nieuw beton te kleuren. Nieuw beton dient minimaal 14 tot 28 dagen “oud” te
zijn, dit in verband met de zuurgraad van de ets-vloeistof.
De Ets-Crete vloeistof gaat een reactie aan
met het cement in de beton, waardoor een
permanente kleur ontstaat met een
schaduwrijk
marmerachtig
effect,
vergelijkbaar met het uiterlijk van verweerd
natuursteen.

Doordat
de
Ets-Crete
een
reactie
aangaat met de cement kan het onmogelijk
loslaten, schilferen of verkleuren.
Hierdoor is het uitermate geschikt voor
toepassingen zoals:
Horeca gelegenheden.
Winkels en Showrooms.
Opritten.
Patio’s
Perrons, etc, etc.
Een oppervlak afgewerkt met het Ets-Crete
systeem is zeer eenvoudig in onderhoud.

Door de speciaal aangebrachte coating is het
oppervlak niet gevoelig voor vuil, vlekken en UV
straling.
Het Ets-Crete oppervlak is
eenvoudig
schoon
te
houden
d.m.v.
vegen,
dweilen,
professionele
vloerreinigings- en poetsmachines e.d.

Een periodieke behandeling met vloerwas vergemakkelijkt
het schoonmaken en verhoogt de glans. Indien het
oppervlak een hoge gebruiksintensiteit heeft is het aan
te bevelen om de bescherm-coating te onderhouden.

Ets-Crete
Red Rust 01

Pine 02

Toffee 03

Bronze 04

Auburn 05

Ebony 06

Met de hier getoonde basiskleuren kunnen zeer veel variaties gemaakt worden.
Er kunnen in het werk meerdere kleuren over elkaar worden aangebracht waardoor
zeer veel tussenkleuren gemaakt kunnen worden.
De ondergrond van grote invloed op de uiteindelijke kleur.
De gebruikte cementsoort en de hoeveelheid cement in het beton zijn van grote
invloed daar de Ets-Crete vloeistof een reactie aangaat met de in het beton
aanwezige cement.
Verder kan men de kleur beïnvloeden door het gebruik van een kleurslijtlaag, zo zal
een lichte ondergrondlichtere kleuren geven dan de hierboven afgebeelde kleuren.
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