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Betoonpindade kaitsmise
vOimahised on laialdased
Avalikus ruumis olevate betoonpindade katmine grafiti- v5i kulumisr-astas:.
tega ei ole Eestis kuigi levinud. Ometigi pakutakse selleks mitmeid Lddne-Etu"nnustatud ja juba aastakiimneid kasutuses olnud vahendeid'
LAURI LEET
lauf . eet@presshouse.ee

Kui soovitakse leida lahendust probleemideie, mis puudutavad betooni-, aga
ka looduskivi-, puit-, klaas- ja keraa-

miliste pindade kaitset, tasub uurida
pakutavaid r'6imalusi ning mitte alati
jdlda peatuma hinnaprobleemil. Tihti

r.6ib hili.semate ebameeldivLrste likrideerimine olla tundur-alt kallim.
Eestis tegutse\-a ette\'6tte Cleansen-

OU p6hiline tege\us on just kivi- ja
betoonpindade eripesu ning kaitse-

ja ndtsuplekid. Lihtsalt saame hakkama
ka olmemustusega, mis tekib autode
heitgaasidest ja muust 6huga pinnale
tekkinud saastatusest. Probleemideta
eemaldame sambla, grafiti ning vdrvikahjustused ilma aluspinda kahjustamataj' s6nastab Teigam:igi julgelt.
Peale pesu teeb Cleanserv ka kaitsetci6tlemisi, mis pinnale kilet tekitamata
jdtavad se11e hingama ega lase pinda

imbuda erinevatel vedelikel. Sellest
ttilenevalt ei teki pinnale kiilmumise
ja sulamise tsiiklitest mikroskoopilisi ka\ustusi, mis aastatega v6i-

Vdrske betooni puhui - --. ,
vdimalused. samitti pi:- -, : '
korrodeerumisoht suu:. :..

kinud korrodeerumistr-,:. praod), mis peaks iira I. .:*l"ii
tuuri roostetamise betc,:dadele on vdlja tcjcjtatir:
kaitseaine Hydrophobic B. : l,"i
mille toimeaeg on iile 15 aas:i'
Teigamdgi: "Tooniga :.r."
seomadused on samad mts :'::Il
tud. Ainuke vahe, kasutad-.

Guard Colorit. on grafiti

.--

-r

kus kaitseomadused jdzirai :

tijcitlus, -toonimine ia just looduskivide

hooldajana on ettevdte pdlvinud iinsa
suurt tunnustust. Cleanserv pakub

iile 2o aasta uuritud
ning arendatud Guard Industry tooPrantsuse firma

teid, mis on praeguseks esindatud 45
riigis iile maailma.
Soome plritolu ettev6tte, ka Eestis
legutseva Semtu Groupi ehitustehnika
Ago dispuu sdnul vaada-

-iiiigij.tl,i

takse Eestis

tihti ka\uks vaid hinda

m

Betooni toonimisel ja kaitset66tlemisel
kasutavad teenust pakkuvad ettev6tted
impregneeraineid, mille kiituseks selgitata'
et need imenduvad materjali ega tekita se
pinnale kilet.

vad siiveneda ning muutuda suureks

semaid neiiteid.

probleemiks. Teigamiigi s6nul muutub
seeldbi ka oiuliselt kergemaks hilisemad veirvikahjustuste ja grafiti eemaldus ning pinnale ei teki sammalt.

Eemaldada saab k6ike

Ainete valik erakordselt lai

ebameeldivat
Cleanserr,, OU miiiigijuhi Erki Teiga-

kaitsetciiitlemisel
kasutavad teenust pakkuvad ettev6tted
impregneeraineid, mille kiituseks selgitatakse, et need imenduvad materjali ega tekita selle pinnale kilet. Aine
jdtab pinna hingama, lubades niiskusel

ning seega ei ole Ldlne pdritolu kallimaid ja lo,'aliteetsemaid tooteid siin
lihtne miiiia. Siiski leidub ka positiiv-

mdgi s6nul saab betoonpindadelt nende

pakutavate vahenditega eemaldada
p6him6tteiiselt k6ike ebameeldivat.
"Meie pesu eemaldab betoonpinnale
1'als jd.rgselt betoonist vdlja immit-

senud soolad, mille tagab uus aine
Decap'LaitancesGuard, ja eemaldab

Betooni toonimisel

ja

pinnast vdljuda, kuid sisse sel enam

Betoonijddkide eemaldamiseks kasutame bioloogilist ainet GuardTech-

imbuda ei lase.
'Ainete valik, mida Pindadele kanda,
on lai. Seinte kaitsetciiitlemisel kasutame Protect- ja ImperGuardi. P6randapindadel, kus on kulumist rohkem'
kasutame ProtectGuard FT-d," kirjet-

Remover. Samuti suudab meie pesu
kOn'aldacla betoonpinnalt rooste- ja
oliplekid. aga ka kergemad, nagu rasva-

kui betoon on 28

metall- ning vdrvitud pindadelt betoo-

nijhdgid ilma pinda kahjustamata.
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aga toon tuleb eemalduse kziig-. ; -r-

nalt maha. Sellisel juhul peab : ' nL
pdrast uuesti pinnale kandma.

S=..Lrrrinr

probleemi vdltimiseks on Pi:.::
Guard Color Two ComPonenl. :rr'r,
tagab pinnale grafi tikindluse."

Pinnale kandmine madala
suruega pihustades
Aine kantakse pinnale madala suF, ii:
pihustades ja harjaga laiali h66ru,::,
kuivamisaeg on 2r1, tundi. Parima t;'.*
muse saavutab pind pdrast 5...i-p-.vast kuivamist.
Kaitsetcirjtlus v6i tooniga kaitsetoi :lus kantakse peale madalsur-vepritsi:.
haria v6i rulliga laiali h66rudes. Kartseaine toimib pinnal iile kiimne aas:;
ja tehase poolt on ainele antud piisims

ning IIV garantii kiimneks

aastak-'.

tijijtlust ei kasva pinnal sammal.
mis vajab oma elutegel''useks pinnasesse sisseimbunud niiskust. KaitsePdrast

dab Erki Teigamdgi.

Eelnimetatud aineid saab kasutada,
Pdeva kuivanud.
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Kohtades, kus betoonpinna mdHrdumisrisk on kdrge,
soovitan kasutada selle kaitsmist
rrr

.

r

r RT ARRO

:

r::oone ement turundusdirektor

- :luhul tellitakse meilt harva betoon-

- -::de kaitsmist spetsiaalsete pinnakaitTihti puudub selleks ka
.. ,
'nenditega.
,:;ne vajadus, sest aruestades fassaadi-rstlust ja umbritsevat keskkonda, on
- =:rdumise risk suhteliselt madal. Oma
:-,<tikas puutume reeglina kokku kahte
:- - ri pinnakaitsevahenditega. grafitivas-

'

,.:e ja impregneerainetega.
3etoon on poorne materjal. Vesi

-endub kergesti betooni ja selle pind
--neneb. Vee imendumine betooni ei ole
'-iragi rlhtlane ning ebauhtlasest mar:-misest tingitud laigulisus on miirgade
radega suhteliselt sage. S0ltuvalt pinna-

, mistlusest vOib laigulisus olla vdhemal
,li suuremal maeral mergatav. Betoon-

'

ja vedeliku

pinna vdrvuse teatav ebarihtlus on loomulik ja muudab selle tihti huvitavamaks.

Samuti v0ib betooni imenduda mustus. Eriti on see mergatav heledate pindade puhul, naiteks suure liikluskoormusega tanavate aares. Niiskusest tingitud
tumenemist ja ka pinna miiiirdumist
v0ib ara hoida, takistades vee tungimist
betooni. Selleks voib kasutada impregneeraineid, mis praktiliselt ei muuda
betoonpinna viirvitooni vOrreldes kuiva
betoonpinnaga.
lmpregneerained takistavad vee
kapillaarset liikumist ltibi pinnakihi. Nad
teevad betoonpinna vetthulgavaks ilma,
et pinnale moodustuks kile. Tuntumad
impregneerained on silaanid, siloksaanid
ja silikoonvalgud. Betooni puhul tuleb
kasutada spetsiaalselt selleks otstarbeks
ette nahtud impregneeraineid. Enne

tikujulised betoonsambad

kasutamist on soovitav teha katseid.
Tuleb silmas pidada, et osade impregneerainete puhul peab tootlust umbes
iga viie aasta tagant kordama.

craf itivastased ained takistavad

grafitivdrvide imendumist sL]gavamale
betooni ni', et puhastusvajadus piirdub
betoonpinnaga. Pinna hea puhasta-

tavus p6hineb sellel, et kritseldusi on
lihtne eraldada kaitseaine kihilt, vOi
sellel, et kogu kaitseainekiht on llhtsalt
eemaldatav koos grafitiga ja seejiirel
uuendatav. Kohtades, kus betoonpinna
m66rdumis- v6i grafitirisk on k6rge,
soovitaksin kindlasti kaaluda pindade
kaitsmist, eriti heledate, valgest betoonist pindade puhul. Kaitsmata pindade
puhastamine tulevikus on toomahukas
ja m0nikord ei pruugi pinda paris puhtaks saadagi.

kaitstr,rd

kaitset rakendatud Eestis mr.rjalgi. Eriti

'.. seimbumist materjali.

ainega ProtectGuard. Sar-t-tuti on Pro-

Kaitsetciijtluse tehnoloogiat kasuta-,.rse tellistest, marmorist, graniidist,

iust dekoratrirpindade r-di suur're tihiskondlikult tdhtsate hoonete ja rajatiste

vdljak Tallinnas.

-,tlus takistab niiskuse

tectGuard FT-ga kaitstud \-abaduse

,.ekir.ist ning vdrvitud ja krohvitud
.ndadel. Samuti on ProtectGuardil
-emas kaitseaine ja tooniga kaitseaine
. ritpindadele.

ja muu betoonpind kaitstud Protect-

Uksikud ndited olemas ka Eestis

Guard FT-ga. Eesti Vabaduse vdljakuulutamise monument "R6du" Pdr-

: estis on Cleanserviteenust rakendatud
-0o7. aastast. NAiteks Aasta Betoon.hitisel 2oog, Thllinki biiroohoone
Sadama 5f 7, on valgest betoonist ris-

u
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Pdrnu Vallikd"drus oleval Pd"rnu
maketil on j6gi kujutatud sinise tooniga kaitseainega ProtectGuard Color

nus Riiiitli platsil (aastast 2oo8) on
samuti kaitstud Cleanservi pakutud
vahendiga.
Ilmselt on betoonpindade tticitlust ja

puhul on see iisna kasulik.
AS-i Tartu llaia Betoontooted tehnoloogia- ja kvaliteedijuht Kaspar Par\ia:
'Avalikus ruumis oler-ate betoonpindade, eriti dekoratiivbetoonpindade
katmine grafitivastase ainega on igati
m6istlik tegu, millest kahjuks kirll pal-

jud raha kokkuhoiu nimel

loobuvad.

Meie elemenditootjana soovitame oma
klientidele igal juhul dekoratiivbetoonpinnad katta grafitivastase ainega." I
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