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archiFEST Smooth 

Gotowa do użycia mieszanka betonu architektonicznego, do stosowania wewnątrz i na 

zewnątrz. Po związaniu pozostawia efekt gładkiej powierzchni. 

OPIS  

archiFEST Smooth to mieszanka o starannie dobranych proporcjach cementu, kruszyw 

oraz dodatków, zaprojektowana zgodnie z najwyższymi standardami jakości i 

wydajności. Mieszanka po rozrobieniu z wodą bardzo łatwo się zagęszcza, dokładnie 

przyjmuje kształt formy oraz po związaniu osiąga bardzo wysoką wytrzymałość i 

trwałość. 

archiFEST Smooth może być wykorzystany na wiele sposobów: 

 produkcja betonu architektonicznego,  

 płyty elewacyjne, 

 płyty podłogowe, 

 parapety, 

 elementy małej architektury: ławy, ławki, stoły, donice, kosze na śmieci, 

 blaty kuchenne, 

 umywalki, 

 akcesoria dekoracyjne: świeczniki, doniczki. 

archiFEST Smooth pozostawia efekt z gładkiej powierzchni. 

 

SPOSÓB UŻYCIA 

 

Mieszanka zawiera wszystkie niezbędne składniki, w celu jej przygotowania należy 

dodać tylko odpowiednią ilość wody. Wykorzystaj miarkę do odmierzenia wody 

dołączoną do produktu oraz wiadro do mieszania wody z suchą masą.  

Należy przygotować taką ilość materiału, by wystarczyła na wykonanie całego 

elementu. Zawartość w opakowaniu należy wymieszać z wodą. Na każde 10 kg suchej 

masy należy dodać około  0,9-1,1  litra wody. Składniki wymieszać w mieszarce, 

betoniarce lub za pomocą mieszadła wolnoobrotowego przez 2-3 minuty do 

momentu aż oba składniki dobrze się połączą i powstania jednorodna płynna masa. 
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W celu uzyskania gładkiej powierzchni, po rozprowadzeniu w formie mieszanki 

betonowej, należy zagęścić ją poprzez użycie wibratora. 

 

ZALECENIA 

 

Związany beton można rozformować po 12-24h. Na końcową jakość i wygląd 

powierzchni betonu architektonicznego ma wpływ między innymi: 

 ilość dodanej wody, 

 jakość i czystość formy, 

 jakość, rodzaj oraz ilość użytego środka antyadhezyjnego 

 temperatura oraz wilgotność podczas wykonywania, 

 czas przebywania elementu w formie, 

 pielęgnacja betonu 

 w celu zabezpieczenia betonu architektonicznego przed zabrudzeniami 

zalecamy użycie impregnatu lub lakieru np. Dr Schutz Pu Siegel lub PU Fest 

 

CZYSZCZENIE NARZĘDZI 

 

Sprzęt i narzędzia czyścić bezpośrednio po użyciu wodą. Związany materiał usuwać 

mechanicznie. 

 

 

ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA 

 

Przed przystąpieniem do prac należy zaznajomić się  

z Kartami Charakterystyk komponentów wchodzących w skład sytemu dostępnej na 

stronie www.festfloor.pl. Unikać kontaktu ze skórą, błonami śluzowymi, oczami, itp. W 

razie przypadkowego kontaktu przemyć wodą z mydłem i wodą i zasięgnąć porady 

lekarza. Należy podjąć działania zapobiegające pyleniu lub ochlapaniu zaprawą. 

Przechowywać poza zasięgiem dzieci. Zaleca się stosować maski i rękawice. W 

pomieszczeniach zamkniętych zapewnić dobrą wentylacje i unikać wdychania pyłu. 
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OPAKOWANIA 

 

archiFEST Smooth dostarczany jest w opakowaniach: 

 wiadro 10 kg 

 wiadro 20 kg 

 

Dane 

  

 ~2,0 kg/m2 - na każdy milimetr grubości elementu 

 wytrzymałość na ściskanie: powyżej 40 MPa po 28 dniach 

 

 

 


