
WOSKOWANY BETON





BETON-CIRÉ

czyli beton woskowany, popularny we Francji, reklamowany jako „beton z seksapilem”. 
Posiada cechy, które wzbudzają pożądanie zarówno gospodyń domowych, 
jak i projektantów wnętrz.

Beton Ciré jest „nie do zdarcia”, nie boi się wody, może być wielokolorowy,  
jest łatwy i przyjemny w pielęgnacji. Będąc mieszanką cementu i polimerów 
ma właściwości tradycyjnego betonu.  Jest odporny na ekstremalne obciążenia,  
zachowując zarazem dużą elastyczność.  Można go wprowadzić do każdego 
pomieszczenia, zarówno do kuchni,  jak i na salony. Wyjątkowo dobrze sprawdza 
się w łazienkach oraz w pomieszczeniach biurowych, czy salonach wystawowych. 
Można nim pokryć powierzchnie użytkowe  blatów kuchennych, umywalek, mebli, 
ścian i płyt ceramicznych.

Beton Ciré gwarantuje wyjątkowo wdzięczny „background” dla wnętrz, które zachowując 
atmosferę domowego ciepła, żyją przede wszystkim urodą mebli i obecnością światła. 
W designerskich lo  ach beton woskowany zdobył już status klasycznego elementu wystroju. 

Beton Ciré jest wylewany lub rozprowadzany szpachlą po odpowiednio zagruntowanej 
powierzchni w trzech nakładanych kolejno warstwach, które razem osiągają grubość 
około 3 mm. Praca wykonywana jest ręcznie, dlatego każda powierzchnia zachowuje 
swoją indywidualną fakturę. Przed końcowym zabiegiem impregnowania i woskowania 
powierzchnia betonu jest kilkakrotnie szlifowana.

Beton Ciré występuje w kilku odmianach: - Beton  Ciré  Originale 
 - Beton  Ciré  Floor
 - Beton  Ciré   Flow
 - Beton  Ciré   Brut
 - Beton  Ciré   Metal  Stuc



Beton Ciré Floor

Jest to odmiana betonu stosowa-

na przede wszystkim do pokrywa-

nia powierzchni podłogowych. 

Cechuje ją wyjątkowa odporność 

na ścieranie i wszelkiego rodzaju 

obciążenia. Ma mocną, wyrazistą 

fakturę.

Beton Ciré Flow

W odróżnieniu od pozostałych 

odmian betonu woskowanego, 

Beton Flow nie jest szpachlo-

wany lecz  wylewany na pow-

ierzchnie podłogowe. Grubość 

wylewki nie przekracza 4-5 mm. 

Beton Flow ma łagodną jedno-

rodną fakturę.

Beton Ciré Originale

To klasyczna odmiana betonu 

woskowanego. Może być sto-

sowany do pokrywania ścian, 

podłóg i schodów oraz pow-

ierzchni  użytkowych,  blatów 

kuchennych, umywalek, mebli i 

płyt ceramicznych. 

Jest nakładany ręcznie przy 

pomocy szpachli. Odznacza się 

stonowaną łagodną fakturą.



Beton Ciré Brut

To odmiana betonu woskowane-

go stosowana na zewnątrz  lub w 

pomieszczeniach gdzie występują 

ekstremalne warunki eksploatacji 

powierzchni podłogowych. Beton 

Brut ma zdecydowaną, bogatą 

fakturę. Może charakteryzować 

się szorstką, antypoślizgową 

powierzchnią.

Beton Ciré Metal Stuc

Metal Stuc to specyfi czny rodzaj 

betonu stosowany przede wszys-

tkim w celach ozdobnych. Zawi-

era drobiny aluminium, żelaza 

lub miedzi co powoduje, że po 

szlifowaniu nabiera specyfi cznego 

metalicznego połysku.
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Kreuzmattenstraße 13 · D-79276 Reute bei Freiburg

Tel. +49 (0) 76 41- 9178 33 · Fax +49 (0) 76 41- 9178 88 · info@beton-ciré-info.de

Kontakt: Bogdan Pixa · Johannes Fiand
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