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Tootekirjeldus:

Valget värvi betooni kasutades on võimalik eristuda tavapärasest hallist betoonpinnast. Betooni 
valge toon saavutatakse valget tsementi kasutades. Konkreetne saavutatav toon sõltub 
täitematerjalidest ja betoonilisanditest.   

Kasutusala:

Mõeldud kasutamiseks eelkõige vertikaalsete pindade valamiseks. Kuid võib valada ka treppe, 
käiguteid, lagesid jne. Kasutatav nii sise- kui ka välistingimustes. 

Omadused:

Betooni survetugevusklass alates C25/30.  Täitematerjali maksimaalne terasuurus 16 mm. 
Võimalik tagada vastavus erinevate keskkonna- ja ka külmakindlusklasside nõuetele.

Tehnilised nõuded:

Valuvorm peab olema puhas ja õlitatud ühtlase õhukese vormiõli kihiga. Liigne õli vormipinnal 
värvib betoonipinna kollakat tooni.
Eeskujuliku betoonipinna saamiseks on tarvilik hea pinnakvaliteediga valuvormide kasutamine.   
Enne projekti algust on soovitatav valada tooni näidistükk, kasutades projektis ettenähtud 
valuvormi materjali ja paigaldustehnoloogiat, et kooskõlastada saadud pinnatoon ja 
pinnakvaliteedi tulem.
Tsemenditehase laos ei ole tavaliselt valget tsementi. Piisava valge betooni tellimismahu korral 
organiseeritakse tsemendi transport tehasesse, mille kulub ligikaudu kaks nädalat või rohkem. 
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