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GIAN® przeciwpoślizgowa GIAN® Concrete Art
Bezpieczeństwo zastygłe w betonie

Piękno zastygłe w betonie
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Fakturowanie betonu

Wprowadzenie
Compañero = Partner
W niniejszej teczce dokumentacyjnej znajdą Państwo
informacje o dwóch różnych metodach fakturowania
powierzchni betonu:

Compañero®
• Innowacyjność
• Zaangażowanie
• Doświadczenie
• Wiedza
• Elastyczność
• Międzynarodowa
działalność

• Matryce strukturalne GIAN® do fakturowania
przeciwpoślizgowego
• GIAN® Concrete Art do fakturowania powierzchni
elewacyjnych.
Compañero® jest małą, samodzielną firmą holenderską
zajmującą się nadawaniem powierzchniom betonowym
różnego rodzaju faktur. Zakładając w 1999 roku firmę
Compañero®, Maarten de Graaf, założyciel firmy
Compañero rozpoczął działalność w 1999 roku i kierował
się misją, której celem było tworzenie bezpieczniejszego
i ładniejszego betonu. Kluczowymi zasadami są przy tym
współpraca i odpowiedzialność społeczna w biznesie.
Jako nazwę firmy wybrano Compañero - hiszpańskie słowo
oznaczające „partner”, ponieważ Compañero® pragnie
możliwie jak najszybciej i jak najefektywniej wychodzić
naprzeciw życzeniom architektów i firm z branży betonowej
i wspólnie z nimi ciągle poszukiwać alternatywnych
rozwiązań, które mogą ewentualnie prowadzić do
powstania nowych, innowacyjnych produktów.

Maarten de Graaf, założyciel
firmy Compañero rozpoczął
działalność w 1999 roku i
kierował się misją, której
celem było tworzenie
bezpieczniejszego i
ładniejszego betonu.
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1.1 Rozwój fakturowanych betonowych powierzchni do

chodzenia i zapewnianie bezpieczeństwa dzięki ich
właściwościom antypoślizgowym

Beton jest coraz częściej śliski jak szkło
Elementy betonowe stają się coraz bardziej śliskie i mają coraz
mniejszą porowatość. Przyczyną tej śliskości jest między innymi
stosowanie zmodyfikowanego składu surowcowego w produkcji
betonu.
Przykładem tego jest masowo stosowany w ostatnich latach beton
samozagęszczający (SCC), którego struktura jest o wiele bardziej
ścisła od struktury tradycyjnego betonu.
Obecnie powszechne jest również używanie do produkcji betonu
cementu hutniczego. Ten rodzaj cementu nie tylko cechuje się
wysoką odpornością na siarczany (HRS), lecz jest również bielszy i
przy jego produkcji wydziela się mniej CO2. Ponadto cement hutniczy
jest tańszy i posiada ściślejszą strukturę od wiekowego cementu
portlandzkiego.
W wyniku powyższego produkowane obecnie elementy betonowe,
takie jak płyty, z których konstruowane są galerie przebiegające przed
elewacjami, podesty, stopnie schodów i balkony wykonane są z tak
ścisłego i śliskiego materiału, że ich powierzchnie przeznaczone do
chodzenia słusznie określane są jako „śliskie jak szkło”.

W wyniku stosowania
zmodyfikowanego składu
surowcowego w produkcji
betonu wzrosła śliskość
betonu.
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Bezpieczeństwo
Nadawanie powierzchni prefabrykowanych elementów betonowych
faktury przeciwpoślizgowej pozwala znacznie zmniejszyć ryzyko
poślizgnięć i upadków na powierzchni mokrej z powodu opadów,
mycia lub użycia wody gaśniczej.
Nadawanie powierzchni faktury przeciwpoślizgowej stanowi
bezpieczne, wystarczająco skuteczne i tanie rozwiązanie zarówno w
przypadku elementów betonowych znajdujących się na zewnątrz, jak i
wewnątrz budynku (takich, jak schody pożarowe i normalne schody).
Ponadto zróżnicowanie faktur nadawanych powierzchniom do
chodzenia jest już na tyle duże, że umożliwia wybór faktury
optymalnie uwzględniającej wymogi użytkowe, np. możliwość
chodzenia po danej powierzchni w obuwiu o różnego rodzaju
podeszwach i używania na niej środków pomocniczych, takich jak
rolatory, nosze jezdne itp.
Konserwacja
Zapewnianie bezpieczeństwa wymaga wykonywania obsługi
konserwacyjnej. Zasada ta obowiązuje również dla elementów
betonowych z fakturowaną powierzchnią do chodzenia. W wielu
przypadkach do utrzymywania w czystości i gwarantowania
maksymalnych właściwości antypoślizgowych profilowanych
powierzchni do chodzenia wystarcza regularne zamiatanie elementów
betonowych.
W miejscach intensywniej użytkowanych, takich jak budynki
użyteczności publicznej, zadaszone parkingi lub budynki
szkolne na powierzchnie do chodzenia nanoszone jest więcej
zanieczyszczeń, więc w celu utrzymania ich optymalnych właściwości
antypoślizgowych należy je regularnie gruntownie myć.

Bezpieczeństwo dzięki fakturze
przeciwpoślizgowej: odciśnięta
w betonie matryca GIAN® 2S kwadraty z efektem piaskowania.
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1.2 Matryce strukturalne GIAN® – cienka mata
wklejana do formy szalunkowej do betonu

Zalety matryc
strukturalnych GIAN®
• Właściwości
antypoślizgowe
• Doskonałe raporty z
testów TNO i TÜV
• Szeroki wybór
• Długa żywotność
• Okazała szerokość
/ nieograniczona
długość
• Niewystępowanie
różnic grubości
• Ekonomiczność
• Przyjazność w
zakresie BHP
• Klej nie zawierający
rozpuszczalników
- i przyjazny dla
środowiska
• Łatwość
manipulowania

Prefabrykowane elementy betonowe, takie jak balkony, schody,
galerie znajdujące się przed elewacjami itp., są produkowane
w fabrykach i/lub halach zakładowych i dopiero potem
transportowane na dany plac budowy.
Produkcja prefabrykowanych elementów betonowych polega
na wylewaniu betonu do form szalunkowych wykonanych z
drewna, stali lub tworzywa sztucznego. Poprzez wklejenie do
formy szalunkowej do betonu matrycy strukturalnej GIAN® z
tworzywa sztucznego nadaje się elementowi betonowemu fakturę
przeciwpoślizgową widoczną po rozszalowaniu.
Matryca strukturalna De GIAN® pozostaje w formie szalunkowej
i podobnie jak forma szalunkowa jest ponownie używana do
kolejnego wylewania betonu. Matryca ta ma bardzo długi okres
żywotności.
Atrakcyjne wzornictwo
Każdy budynek ma swój własny charakter i powinien mieć
odpowiednio dobrane do niego wykończenie.
Wykonanie odcisków matrycy GIAN® w betonie nie tylko zwiększa
bezpieczeństwo w budynku i jego otoczeniu, lecz również
wzbogaca budynek o dodatkowy element wizualny. Dlatego też
matryce strukturalne GIAN® wytwarzane są w różnych wersjach o
atrakcyjnych fakturach, umożliwiających architektom, deweloperom
lub przyszłym mieszkańcom dokonanie wyboru odpowiadającego
ich wymogom estetycznym i użytkowym.
Zalety matrycy strukturalnej GIAN®:
• Właściwości antypoślizgowe
W naszym mokrym klimacie często występuje śliskość. W celu
zapobieżenia poślizgnięciom i upadkom na powierzchni na
powierzchni mokrej z powodu opadów, mycia lub użycia wody
gaśniczej dobrze jest nadać przeznaczonym do chodzenia
powierzchniom elementów betonowych fakturę antypoślizgową.
Zapobiega to powstawaniu zjawiska akwaplanacji (aquaplaning)
podczas chodzenia

Formy szalunkowe do
betonu wykonywane są
zawsze z lustrzanym
odbiciem obróconym o
180º stopni.
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Czyszczenie formy szalunkowej przed kolejnym wylaniem betonu.

Przykładowe drewniane formy szalunkowe do betonu z wklejoną matrycą strukturalną GIAN®.
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Zalety matryc
strukturalnych GIAN®
• Właściwości
antypoślizgowe
• Doskonałe raporty z
testów TNO i TÜV
• Szeroki wybór
• Długa żywotność
• Okazała szerokość
/ nieograniczona
długość
• Niewystępowanie
różnic grubości
• Ekonomiczność
• Przyjazność w
zakresie BHP
• Klej nie zawierający
rozpuszczalników
- i przyjazny dla
środowiska
• Łatwość
manipulowania

Aquaplaning
Zjawisko akwaplanacji (aquaplaning) podczas chodzenia jest szczególnym
rodzajem akwaplanacji, podczas której pod podeszwami butów tworzy
się cienka powłoka wodna. Na powstawanie tego rodzaju akwaplanacji
nie ma wpływu wzrost prędkości w kierunku wzdłużnym (jak jest to w
przypadku opon samochodowych), lecz tak zwany efekt buforowy - wzrost
prędkości prostopadłej do warstwy wody. Spłynięcie nadmiernej ilości
wody pomiędzy podeszwą a podłożem wymaga czasu. W przypadku
powstania bardzo cienkiej powłoki wodnej woda trudno spływa, co sprawia
że potrzeba czasu na odzyskanie styczności z podłożem.
Nadanie powierzchni do struktury o określonej (niewielkiej) głębokości
zapewnia szybsze odprowadzanie wody i w połączeniu z chropowatością
powierzchni (np. z fakturą naśladującą efekt piaskowania) stanowi
rozwiązanie doskonale zapobiegające powstawaniu tego rodzaju
akwaplanacji.

• Atrakcyjne faktury powierzchni
Asortyment matryc strukturalnych GIAN® jest szeroki i
zróżnicowany. Fakturowanie betonu nadaje mu atrakcyjny
wygląd. Matryce strukturalne GIAN® mają szerokość 2 lub 3
metrów (matryca GIAN® 3 żebrowana, heavy duty 1,25 metra)
oraz nieograniczoną długość, zatem elementy betonowe z fakturą
przeciwpoślizgową można układać prawie bezspoinowo. Ponadto
dzięki zaawansowanej technologii produkcji maszynowej w
matrycy strukturalnej GIAN® nie występują żadne różnice grubości.
Asortyment matryc strukturalnych GIAN® obejmuje w tej chwili 10
rodzajów standardowych faktur powierzchni:
: waflowa (35 x 14 mm) 2 & 3 m
: efekt piaskowania 2 & 3 m
: kwadraty z efektem piaskowania
(12 x 12 mm) 2 & 3 m
GIAN® 3 żebrowana : aktura heavy duty (35 mm) 1,25 m
GIAN® 4
: tłuczeń 2 m
®
GIAN 6
: splot siatkowy płaski (9 x 2,5 mm) 2 & 3 m
GIAN® 7
: kropki z efektem piaskowania (29 mm) 2 m
GIAN® 8
: aktura żebrowana z efektem piaskowania
(20 mm) 2 m
®
GIAN 9
: faktura ośmiokątna z efektem piaskowania
2m
GIAN® 10
: zmatowiona gładka, specjalnie do 		
stosowania we wnętrzach 2 & 3 m
GIAN® 1 duża
GIAN® 2
GIAN® 2S

Wysoki poziom entuzjazmu i fachowości w
branży prefabrykatów
betonowych.
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Odciski matryc strukturalnych GIAN® w betonie

GIAN® 1 large:
waflowa (35 x 14 mm)

GIAN® 2:
efekt piaskowania

GIAN® 2S:
piaskowania (12 x 12 mm)

GIAN® 3 rib:
faktura heavy duty (35 mm)

GIAN® 4:
tłuczeń

GIAN® 7: kropki z efektem
piaskowania (29 mm)

GIAN® 8: faktura żebrowana z
efektem piaskowania (20 mm)

GIAN® 9: faktura ośmiokątna z
GIAN® 10:
efektem piaskowania (12 x 12 mm) zmatowiona gładka
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Zalety matryc
strukturalnych GIAN®
• Właściwości
antypoślizgowe
• Doskonałe raporty z
testów TNO i TÜV
• Szeroki wybór
• Długa żywotność
• Okazała szerokość
/ nieograniczona
długość
• Niewystępowanie
różnic grubości
• Ekonomiczność
• Przyjazność w
zakresie BHP
• Klej nie zawierający
rozpuszczalników
- i przyjazny dla
środowiska
• Łatwość
manipulowania

• Ekonomiczność
Dzięki dużej długości i niemal bezkierunkowej fakturze
matryc strukturalnych GIAN® powstaje mało odpadów.
Prawie cały materiał matryc może zostać wykorzystany.
Matryce strukturalne GIAN® mają bardzo długą żywotność i
mogą być używane do wielu wylewów.
Made in Holland.
• BHP
Matryce strukturalne GIAN® są cienkie, a zatem niewiele
ważą. Dzięki temu pracownikom zakładów wytwarzających
prefabrykowane elementy betonowe przyjemnie pracuje
się z użyciem matryc strukturalnych GIAN®.
• Klej nie zawierający rozpuszczalników
Firma Compañero® opracowała dla matryc strukturalnych
GIAN® specjalny klej, nie zawierający rozpuszczalników
i przyjazny dla środowiska, który służy do przyklejania
matryc GIAN® do dna form szalunkowych do betonu.

Faktura przeciwpoślizgowa
jest ważna zarówno w
przypadku schodów
zewnętrznych, jak i schodów
wewnątrz budynku.
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Elementy betonowe bez spoin w obszarze powierzchni do chodzenia. Dzięki dużej długości i okazałej
szerokości matryc strukturalnych GIAN® powierzchnia betonowa prawie nie ma spoin.
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1.3 Metody testowania oporu tarcia powierzchni do
chodzenia

Gładkość lub szorstkość powierzchni posadzkowych określana jest za
pomocą tzw. współczynnika tarcia (µ).
Opór tarcia powierzchni posadzkowej można jedynie zmierzyć w
praktyce, za pomocą odpowiedniej aparatury testującej. Nie istnieje
żaden teoretyczny model obliczania oporu tarcia, który umożliwiłby
wyznaczenie go z wyprzedzeniem.
Większość takich „testów praktycznych” przeprowadza się
w laboratoriach, choć doświadczenia wskazują na to, że
przedsiębiorstwa ubezpieczeniowe wolą posłużyć się aparaturą
pomiarową w miejscu zdarzenia.
W wyniku konsultacji z instytutem badawczym TNO, mających na
celu uzyskanie informacji o aktualnych osiągnięciach techniki w
tym zakresie i możliwościach przeprowadzania testów mających
na celu pomiar oporu tarcia w miejscu znajdowania się posadzki,
oraz konsultacji z Holenderskim Instytutem Normalizacyjnym (NEN)
w sprawie aktualnie obowiązujących norm dla prefabrykowanych
elementów betonowych, takich jak schody, podesty, balkony i płyty
do konstrukcji galerii przebiegających przed elewacjami, ustalono, że
sytuacja w tym zakresie przedstawia się, jak następuje.
Normy holenderskie i europejskie
W Holandii nie istnieją jeszcze żadne normy NEN dotyczące
wyznaczania oporu tarcia m.in. prefabrykowanych elementów
betonowych.
Instytut badawczy NEN opracował jednak tzw. Holenderskie
Wytyczne Techniczne (Nederlands Technisch Advies - NTA 7909)
dotyczące tej kwestii. Kilka instytutów ds. bezpieczeństwa, instytucji
publicznych i kilku producentów pracuje już pod kierownictwem
Holenderskiego Instytutu Normalizacyjnego (NEN) nad projektem
holenderskich przepisów normujących kwestie oporu tarcia twardych
wykładzin podłogowych.

Odbicie w betonie matrycy
GIAN® 1 o strukturze waflowe
jest poddawane testowi na
mokro z użyciem miernika
poślizgu FSC 2000 Print.

Prace nad taką normą prowadzone są również na poziomie
europejskim. Członek komisji Holenderskiego Instytutu
Normalizacyjnego (NEN), o którym mowa powyżej jest również
członkiem Europejskiego Komitetu Normalizacyjnego ds. twardych
wykładzin podłogowych.
Z czasem zostanie zapewniona pełna zgodność holenderskiej normy
NEN z Normą Europejską, w wyniku czego stanie się ona wiążąca.
Przewiduje się, że opracowywanie normy europejskiej dotyczącej
oporu tarcia twardych wykładzin zostanie ukończone za kilka lat.
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FSC 2000 Print jest poręcznym urządzeniem do wykonywania pomiarów oporu tarcia w miejscu
znajdowania się posadzki.

Kierunek jazdy
Mikrochip

Pręty pomiarowe DMS

Element ślizgowy

Podeszwa
Element ślizgowy

Szkic wnętrza urządzenia FSC 2000 Print obrazujący zasadę jego działania.
Element ślizgowy jest dociskany do podłoża z normalną siłą ciężkości (G) wynoszącą 24 N.
Siła tarcia (Fz) mierzona jest za pomocą elementu pomiarowego systemu DMS.
Współczynnik tarcia jest równy stosunkowi Fz do G.

Siła ciągnąca (Fz)
Ciężar (G)

2 elementy ślizgowe (skórzany i z gumowy) z 3
elementów (trzeci jest z tworzywa) używanych w
urządzeniu FSC 2000 do imitowania podeszwy buta.

µ = Fz
G

Współczynnik tarcia jest
równy stosunkowi Fz do G.
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Metody testowania stosowane w Europie
Aktualnie w Europie istnieją dwie oficjalnie uznane metody
testowania stosowane do pomiaru oporu tarcia: test dynamiczny
z użyciem urządzenia Floor Slide Control 2000 Print
(przeprowadzany w miejscu znajdowania się posadzki) oraz test
statyczny zgodnie z normą DIN 51130 R (test pochylni z udziałem
osób testujących, przeprowadzany w laboratorium).
W niniejszej dokumentacji przy wyznaczaniu wartości oporu tarcia
za punkt wyjścia przyjmuje się używanie obuwia z podeszwami z
gumy, tworzywa sztucznego lub ze skóry w środowisku suchym i w
środowisku mokrym.
Floor Slide Control 2000 Print (pomiar maszynowy)
Jest to test dynamiczny, w którym wartość współczynnika tarcia
(µ) mieści się w zakresie od 0 do 1, przeprowadzany przy użyciu
urządzenia FSC 2000 Print. Polega on wykonaniu pomiaru
maszynowego podczas przesuwu elementu ślizgowego w celu
zmierzenia w ten sposób współczynnika tarcia.
Za pomocą urządzenia FSC 2000 Print wyznaczany jest
dynamiczny współczynnik tarcia posadzki przy normalnym
obciążeniu elementu ślizgowego wynoszącym 24 N (niutony) i
prędkości 0,20 m/s. Badanie to wykonywane jest na mokro i na
sucho, przy czym każdorazowo używa się trzech standardowych
elementów ślizgowych (imitujących podeszwę buta) wykonanych
odpowiednio z gumy, ze skóry i z tworzywa sztucznego.
Opór tarcia o wartości zbliżonej do 0 oznacza bardzo niski wynik
(= bardzo śliska powierzchna posadzki).
Opór tarcia o wartości zbliżonej do 1 oznacza bardzo wysoki wynik
(= bardzo szorstka powierzchnia posadzki).

FSC 2000 Print instytutu TNO
podczas podczas testowania
zmoczonego elementu
betonowego z odciskiem
matrycy GIAN® 2S.

Norma DIN 51130 R
(test pochylni z udziałem osób testujących)
Test pochylni zgodnie z normą DIN 51130 R jest metodą ustalania
śliskości lub „oporu ślizgowego” (Rutschhemmung) podłogi z
pomocą osób testujących i przy użyciu pochylni pokrytej danym
materiałem podłogowym.
Ta statyczna metoda testowania została opracowana w latach
siedemdziesiątych ubiegłego wieku i nadal jeszcze jest często
stosowana.
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Test pochylni zgodnie z normą DIN 51130 R (z udziałem osób testujących)
jest statyczną metodą testowania, która została opracowana w latach
siedemdziesiątych ubiegłego wieku i nadal jest jeszcze często stosowana.

W trakcie tego badania, które przeprowadzane jest wyłącznie w warunkach
laboratoryjnych stopniowo zwiększany jest kąt ustawienia pochylni.
Im większy kąt nachylenia, przy jakim zaczyna następować ześlizgiwanie się
z podłogi, tym wyższa wartość parametru R.

więcej informacji: info@companero.nl / www.companero.nl
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Ta subiektywna metoda testowania polega na tym, że
osoba testująca w specjalnej uprzęży przytwierdzonej do
sufitu staje na pochylni pokrytej testowanym materiałem.
Stopniowo zwiększany jest kąt nachylenia tej pochylni.
W momencie, gdy osoba testująca zacznie ześlizgiwać
się (rutschen) z pochylni lub czuć się na niej niepewnie
ustalana jest wartość parametru R określonego w tej
normie.
Zakres wyników waha się od parametru R 9 do R 13, który
wskazuje na wielkość kąta, pod jakim „opór ślizgowy”
zostaje jeszcze pokonany. Inaczej mówiąc: im większy kąt,
pod jakim osoba testująca zaczyna się ześlizgiwać, tym
wyższy parametr R wyznaczony w wyniku testu, a więc tym
większa „szorstkość” (tym mniejsza śliskość) powierzchni
podłogi.
Porównanie dwóch powyższych metod testowania
Trudno jest określić, w jakim stosunku do siebie pozostają
metoda dynamiczna i metoda statyczna.

Tarcie statyczne.

Tarcie dynamiczne.

W celu lepszego zrozumienia, co oznaczają te dwa
różne rodzaje oporu tarcia szwajcarski organ doradczy
ds. zapobiegania wypadkom bfu (Beratungsstelle für
Unfallverhütung) opracował przedstawioną obok tabelę
porównawczą.
W objaśnieniu obydwu tych metod testowania bfu
stwierdza:
„Porównanie ze sobą tych dwóch metod testowania jest
niezwykle trudne, ponieważ jedna z nich przyjmuje za
punkt wyjścia tarcie statyczne (test pochylni z udziałem
osób testujących), zaś druga tarcie dynamiczne (pomiar
maszynowy z użyciem urządzenia FSC 2000 P), mając
na celu - odpowiednio - wyznaczenie parametru R
zgodnie z normą / współczynnika tarcia. W większości
krajów europejskich obydwie te metody są akceptowane i
powszechnie stosowane.”
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Tabela porównawcza bfu / EMPA / Uni Wuppertal

Wyniki testów powierzchni
betonowych z odciskiem matryc
strukturalnych GIAN® 1-10

µ Współczynnik tarcia
1
bardzo
wysoki
0.60
0,60
wysoki
0,45
0,30

dość
wysoki

0.45

Parametr R wg DIN 51130

35º

R13
R12

27º
R11

0.30

19º

bardzo
wysoki
wysoki
dość
wysoki

R10
0,20

0

A

D

IP TES
TE
I-SL
NT

W witrynie Compañero®
można znaleźć raporty z
testów przeprowadzonych z
użyciem FSC 2000 Print.

niski

6º
FSC 2000 Print
Pomiar maszynowy

niski

10º
R9

Test pochylni z udziałem
osób testujących

Compañero®
Między innymi ze względu na dość subiektywne zasady
przeprowadzania statycznego testu pochylni (parametr R
zgodnie z normą) oraz niemożność testowania w miejscu
znajdowania się posadzki firma Compañero® zdecydowała
się na przeprowadzenie dynamicznych pomiarów
maszynowych przy użyciu urządzenia Floor Slide Control
2000 (FSC 2000 Print).
Firma Compañero®, we współpracy z instytutem TNO i
instytutem TÜV Rheinland, zleciła przeprowadzenie z
zastosowaniem tej metody testów tarcia, którym poddano
prefabrykowane elementy betonowe. Wyniki tych testów
mogą Państwo znaleźć witrynie internetowej Compañero®.
Zaznaczamy, że wszystkie elementy prefabrykowane z
odciśniętymi w nich matrycami GIAN® z nawiązką spełniają
wymagania ustanowione w przywołanej wcześniej normie
NTA 7909 instytutu NEN.
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Fakturowanie powierzchni elewacyjnych

Kreatywne
stosowanie betonu

Odcisk w betonie „Ptak na gałęzi”
Wykonany w drodze sterowanego komputerowo wycięcia (gładkiej) matrycy strukturalnej GIAN® 100, w połączeniu z
zastosowaniem faktury naśladującej efekt piaskowania GIAN® 2.

partner w dziedzinie struktur betonowych

2.1		GIAN® Concrete Art: sterowane komputerowo
wycinanie matryc strukturalnych GIAN®
GIAN® Concrete Art to nowa technologia umożliwiająca wykonywanie w
betonie symboli, liter, fantazyjnych projektów, a nawet odzwierciedlanie w
nim obrazów. Ta nowa technologia w połączeniu z walorami jakościowymi
matryc strukturalnych GIAN® (łatwych do nanoszenia i nadających się do
wielokrotnego użytku) pozwala zaspokajać życzenia zleceniodawców,
architektów, firm z branży betonowej i wykonawców form szalunkowych do
betonu.
Wytłaczanie w betonie
Firma Compañero długo szukała rozwiązania umożliwiającego ekonomiczne
zdobienie elementów elewacyjnych.
Udało się je znaleźć dzięki technologii wycinania sterowanego
komputerowo.
Technologia ta oferuje ogromną swobodę w zakresie wzornictwa.
Poprzez całkowite wycięcie zaprojektowanych wzorów z gładkiej matrycy
strukturalnej GIAN® 100 i naklejenie ich na dno formy szalunkowej do
betonu uzyskuje zagłębione lub wysunięte struktury o pożądanej fakturze,
powstające w betonie.
Wersje standardowe
GIAN® 100 to gładka matryca strukturalna o grubości 3 mm ze specjalną
warstwą wierzchnią nadającą powierzchni betonowej gładki wygląd, prawie
całkowicie pozbawiony porowatości.
Matryca ta a szerokość ponad 2 metrów, a jej długość jest nieograniczona.
W matrycach GIAN® 1-7 można również zastosować dodatkowe wybrane
akcenty estetyczne. Możliwych jest wiele różnych połączeń.

GIAN

®

ART

Concrete

Technologia GIAN®
Concrete Art oferuje
ogromną swobodę w
zakresie wzornictwa.

Kolory
Prócz nadawania faktur powierzchniom betonowym utwardzone elementy
betonowe można także malować. Za pomocą szablonów (również
wykonywanych w drodze wycinania sterowanego komputerowo) można
uzyskiwać wiele różnych zestawień kolorystycznych.
Dostarczanie projektów
Prosimy o dostarczanie nam projektów w postaci plików w formacie AI lub
DXF. Pliki w tym formacie umożliwiają bezpośrednie wykonanie zlecenia
przez sterowane komputerowo urządzenie tnące. Nie są wówczas naliczane
dodatkowe kosztu związane z przygotowaniem projektu.
Więcej informacji
Na stronach naszej witryny internetowej będziemy na bieżąco informować
Państwa o aktualnościach najnowszych wydarzeniach
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Tinker
Projekt w Haarzuilens

Tinker
Projekt w Haarzuilens
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Odcisk w betonie „Logo stowarzyszenia piłki nożnej”
Wykonany z zastosowaniem sterowanego komputerowo wycinania (gładkiej) matrycy GIAN® 100, w połączeniu z
kwadratem z GIAN® 2S o fakturze imitującej efekt piaskowania.
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Odcisk w betonie „Ptak na gałęzi”, obraz wymyty
Wykonany z zastosowaniem sterowanego komputerowo wycinania
z folii GIAN® opóźniającej wiązanie betonu.
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Tabela porównawcza bfu / EMPA / Uni Wuppertal

Wyniki testów powierzchni
betonowych z odciskiem matryc
strukturalnych GIAN® 1-10

µ Współczynnik tarcia
1
bardzo
wysoki
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wysoki
0,45

dość
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0,30

0.45
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6º
FSC 2000 Print
Pomiar maszynowy

R9
Test pochylni z udziałem
osób testujących
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