
BEIOONI IRI

c

Eq.
ooz
I

@
m
Iooz
m
m

z
:i
@

ioz

Must pigment Lasnamae spordihoone betoon-
seinal.

betoonelemente v6i -konstruktsioone
- fantaasiale seab sageli piirid vaid
rahakoti paksus. Alljd.rgnevalt on vaa-
deldud vdljatoodud kolme p6hiriihma
eraldi.

Vorm maarab kuju

Betoonkonstruktsioonide j a -elementide
vdlisilme sdltub kasutatud vormist. Vor-
me ehk raketisi valmistatakse nii metal-
list, puidust kui siinteesmaterjalidest.

UmnOit millisest materjalist raketis
on, tuleb idlgida, et see oleks tehtud
hoolikalt, arvestades valatava konst-
ruktsiooni eripdra. Raketis peab ole-
ma piisavalt tugev, tdituma valutdrjdel
iihtlaselt ning betooni ei tohi jii:ida
tiihemikke. Vormi eemaldades tuleb
hoiduda betoonipinna vigastamisest.
Unustada ei tohi ka vormi 6litamist,
vastasel juhul kleepub betoon vormi

kiilge ja lahtirakestamisel vd.rske pind
rikutakse.

Ldbi aegade on tehtud kauneid natu-
raalseid betoonpindasid. Nende vdline
eriner'us oleneb sellest, millisest ma-
terjalist vormi on kasutatud, kas me-
tallist, kummist, vineerist v6i plastist.
Plastraketise puhul jririb betoonipind
vdga tihe, isegi ldikiv. Nditeks Viru
kaubanduskeskuse naturaalsed valged
betoonipinnad on valatud plastraketisi
kasutades.

Maailmas on betooni vd"lisilme mit-
mekesistamisel vd.ga levinud raketis-
tes kasutatavad struktuurmatid ehk
matriitsid. Eestis on niisuguse meetodi
levikut takistanud mattide suhteliselt
kdrge hind, mis s6ltub nende materja-
list ja mustrist. Odavamad matriitsid
peavad vastu neli-viis, kallimad kuni
sada betoonivalu.

Patineeritud betoonpind Neiser crupp AS-i tootmishoone fassaadil.

Dekoratiiubetoon pakub

lugematuid uOimalusi
Betoon v6ib sdrada v[rvides ja olla elavate vormidega. Ehitusmaterjalitootjadia
ehitai ad kasutavad s elle s aavut amis eks iiha huvitavam aid tehnoloogi aid.

KALEV MEUS
AS- E-Betoone ernent Kval teed lunt

Dekoratiivbetoonina v6ib kdsitada iiks-
k6ik millist ndhtavat v6i eksponeeritavat
betooni nii eksterj6ciris, hoonetes ja inf-
rastmktuuri rajatistes, nditeks sildades,
k6nniteedel ning platsidel, kui ka inter-
j6ciris, kasutatuna treppide, p6randate,
seinte ja isegi kcitikide ttidpindade ku-
jundamiseks.

Betooni vdlisilme mdjutamise ja sel-
lele dekoratiivsuse andmise vSimalu-
sed saab meetodi jirgi jaotada kolme
p6hiriihma:
r kuju;
I viir-r.rrs;
I tekstuur ehk pinnatiidtlus.

K6iki neid kolme v6imalust saab
omavahel kombineerida, et luua vdga
erinevaid ja kordumatuid dekoratiiv-
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Elastsed struktuurmatid, mis pan-
nakse valuvormi p6hja, annavad kunst-
nikele ja arhitektidele betoonpindade
kujundamiseks peaaegu piiramatu
r-abaduse. Neiteks saab nendega imi-
teerida klassikalist paekivimiiiiritist,
murdunud kaljupinda, teha betoon-
pindadele pilte, tekste, ornamente jne.
dnsaks piiranguks on mati mustri
siigar,rrs, mis on tootjate kaupa erinev.
Eestis v6ib sel moel valatud betoonpin-
du ndha Kuressaares Georg Otsa spaas.

Seal kasutati vormip6hjaks eespool
kirjeldatud matte, betoonis valget tse-
menti, kollast pigmenti ja dolomiitkil-
lustikku.

Erilise reljeefi ja mustriga betoon-
pinna saamiseks v6ib matriitsi val-
rnistada kdepdrastest materjalidest ka
ise. Vdga lihtsa ja atraktiivse tulemuse
annab raketise p6hja pandud tavaline
kile, mis on "kunstipiraselt" kortsu jde-
tud. Et veelgi p6nevam oleks, v6ib kile
alla visata iihtlaselt kaltsutiikke v6i lii-
va. See annab pinnale juurde ruumilise
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lainelisuse. Selline pind 6nnestub alati,
on piisavalt ruumilise siigavusega, sile,
vdga omapdrane ja kordumatu.

Ldbi aegade on vdga efektseid tule-
musi andnud betooni valamine natu-
raalse, hciciveldamata laudisega rake-
tisse. AS-ile E-Betoonelement t6i see

tehnika 2OO4,. aastal Eesti Betooni-
iihingu eriauhinna betoondetailide vd-
lisviimistluse eest.

Disainitud ruumilisi konstruktsioo-
nielemente, mis annavad igale ehiti-
sele kordumatu ilme, v6iks julgemini
kasutada ka iihiskondlike ja tciijstus-
hoonete puhul. Hea ndide on Rakvere
spordihoone karkassielemendid, mis
pilvisid samuti 2oo4,. aastal Eesti Be-
tooniiihingu eripreemia. Uutest linna-
osadest tasub eeskujuks tuua Padri-
ku linnaosa Pirital, kus on kasutatud
vdga omandolisi iimara joonega r6du-
elemente.

Ruumilisi betoonist kujundeid v6i
betoonskulptuure, mis toonitavad
asupaiga eripiira, v6ib leida enamikus

BETOONI ERI

Euroopa linnades. Muu maailmaga
vdrreldes kasutatakse meil veel vdhe ka
betoonist kujusid autode omavolilise
parkimise t6kestamiseks.

Veruus kujundab
kordumatu ilme

Teine v6imalus hoonete vdlimuse mit-
mekesistamiseks on kasutada vd.n'ilist
betooni.

Betooni vdrr,rrs s6ltub kasutatud si-
deaine ehk tsemendi ning tditeainete
ehk killustiku ja liiva vd.r-r,.usest. Betoo-
ni vd.mrst saab muuta ka selleks otstar-
beks valmistatud pigmentidega.

Naturaalse betooni toon oleneb k6i-
ge enam tsemendist. Et hallide tse-
mentide tooni kohta normid puudu-
vad ja erinevate lisandite kasutamine
eri tsemendipartiides on lubatud, v6ib
tsemendi vdrr.us s6ltuvalt toormest ja
valmistustehnoloogiast olla vdga eri-
nev: nii hall, pruunikas, rohekas kui ka
td.iesti valge. Oma osa m:ingivad veel
vesitsementtegur, tihedus, raketise ma-
terjal, betooni vanus ja niiskussisaldus,
tlitematerjalide toon, raketise m:ilre ja
mitmesuguste lisaainete r.nargid.

Eri pindu saab huritalarr:--ks i:h:.-.
ka-sutades beti,tl'L:d.. .:-tr.-. -.-: : -:-
lllenta, S.etu'.-:.. : ..-=: t.--r-.- :,- '-,:ia
S,-,',::;S-: :::::-.--i. - ...:tr:t-Se, peakS
.-a , : ---::. --.-. . -,..,'--.. . .r:L lLlge\a

', a:'.:.i ::f.--.:- :-.-.-. -::.::::.= t:S::lilfgil
.l:,:1-C ..lr.r -.:-- - :.:'--" ..-: ---::
rohu halr,:.. l.: i.. .' -.-..,..-:....
ja tugerus j:irsult. kuid ti-,, p;.rr - ' ' ,'-
tiivsus sellest oluliselt ei suurene.

Tumedamate pigmentide kasuta-
misel peab alati arvestama seda, et
fiiiisikalis-keemilise protsessi tulemu-
sena vdljub betooni kivistumise algpe-
rioodil (umbes poole aasta kuni aasta
jooksul) vdlispinnale valget lupja. Thva-
listes vdlitingimustes pesevad vihm ja
tuul lubja aja jooksul betoonilt maha,
ent kliendi jaoks v6ib selline nd.htus
olla halb iillatus. Seda enam, kui teda
pole sellest eelnevalt teavitatud. Uks
ndide musta pigmendiga betoonist,
mille pinnale tekkis lubjast p6hjusta-
tud laigulisus ja mis aja mciridudes iiht-
lustub, on Lasnamiie spordihoone.

Looduslike tditematerjalidena ka-
sutatakse Eestis peamiselt kohalikku
halli paekivi, imporditud punast ja
halli graniiti, valget ja kollast lubja-
kivi, samuti eri vdrvusega marmorit.
Looduslike kivimite kdrval on ka siin-
teetilisi tditematerjale, mille tooniva-
lik on vdga mitmekesine. Sellised tzii-
teained kasutatakse meil nende k6rge
hinna t6ttu ka\uks suhteliselt vdhe.

Vdrvilised tditematerjalid annavad
efekti niisuguste pinnatciritlusviiside

Eri meetoditel valatud dekoratiivsed pinnad. 1. valuvormi pohja pandud
kortsus kile jiiljed betoonil. 2. Reljeefse betoonpinna muudab huvitavamaks
valgesse betooni lisatud kollane pigment. 3. Graafiline betoon. 4. Klaasikillud
betooni tditeainena. 5. Lihvitud betoonfassaad. 6. Stambitud betoon jalgteel.
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Eramu Sarra tanaval. valge pesubetooni pinnad vahelduvad mustade lihvitud
pindadega (terratso).

toriga maha raiutud.
I Pesubetoonpind: betoonpinnast
uhutakse survepesuriga vdlja kivistuma-
ta tsemendiosis, et paljastada kivlaine
faktuur. Pesu sugavus (1...20 mm) sol-
tub kasutatud aeglusti tuiibist ja deko-
ratiivkillustiku tera labim06dust.
r Patineeritud pind ehk lasuur: raua-
v0i vasesulfaadi lahusega to6deldud
betoonpind. Lisab uudsust kOigile vii-
mistletud betoonpindadele, vdlja arva-
tud kaetud betoonpinnad (nt vdrvitud,
plaadiiud v0i tellispinnad). Vasesulfaat
annab betoonile sinakasroheline, raua-

sulfaat roostevdrvi tooni.
r Happepesu: happega toodeldud
betoonpind, mille tulemusena paljastub

taiteaine vaid ornalt (alla 1 mm). Eriteh-
noloogiat eeldav vdlisviimistlusviis.
r lmpregneeritud pind: keemiline
tootlus, mille eesmergiks on muuta be-

tooni pind hridrofoobseks. lmpregneer-
aine ei muuda betooni vdljandgemist,
kuid tagab ilmastikukindlama ja paremi-

ni puhastatava pinna.
I Kaetud betoonpinnad: betoon
valatakse paneelivormi p6hja asetatud
20 mm paksustele tellis-, keraamilistele
v6i looduskivist plaatidele. P6hiliselt
kasutusel monteeritavate betoonpa-
neelide valmistamisel. Sellise viimist-
luse puhul ei pruugi teinekord isegi

spetsialist aru saada, et tegemist on

betoonelemendiga. Kaetud betoonpin-
naga on niiiteks Riias asuv Stockmanni
kaubamaja fassaad, kus on kasutatud
keraamilisi plaate.

puhul, mille tulemusena tditematerjal
paljastub. Ndidetena v6ib siinkohal
vdlja tuua lihvitud betooni vdi pesube-
tooni.

lga meetodiga erinev tulemus

Jdrgnevalt on vaatluse all huvitavad de-
koratiivbetooni pinnatticitlusvariandid.
mida AS E-Betoonelement on ise kasu-
tanud, mida ndinud nditustel ning mida
on kdsitletud erialastes ajakirjades.

Vdga populaarne pinnaviimistlusriis
on pesubetoon. See on elementide pin-
natciijtlusmeetod, mille puhul vormi
p6hja pannakse enne betooni valamisi
pinnaaeglusti ja pd.rast betooni kivistu-
mist pestakse aeglustiga kokkupuutu-
nud pind surveveega tsemendiliimisr
puhtaks - nd.htavale jd.db betooni tdite-
materjalide struktuur. Aeglusti on aine.
mis ei lase tsemendil kivistuda.

Pinnaaeglusti sorte on vdga palju ja
nende eriner,.us seisneb pdhiliselt toime
efektiivsuses, siigar'.uses. See tdhendab.
et valida saab karedatest pindadesr
(t...3 mm pesusiigar,.ust) kuni suurte.
3O mm killustikuterade ndhtavale tu-
lekuni (rO...ZO mm pesusiigar.ust).

Pesubetooni tegemisel tuleks silma-.
pidada paari aspekti. Kui pesubetoo-
nis tahetakse kasutada pigmenie. sii.
peavad need olema samas tonaalsuses
killustiku pOhitooniga: kui killustiku
ja pigmendi toonid on vdga eriner,ad.
siis tekib oht, et pind jdlb laigulisek.
ning esile tulevad ka k6ige vdiksemac
defektid. Pesubetooni valmistamise.
saab kasutada mitut. erineva siigar-u:-
toimega aeglustit, et anda elementidele
erinevaid mustreid ia aktsente. Nditek.
v6ib jeitta pesubetooni pinna k6rvale
sileda vormipinna v6i hiljem teatud
pinnaosa lihvida, et muuta element at-
raktiivsemaks. Pesubetooni retseptides
v6iks kasutada julgemini ka eri vdrrr
killustike segusid, erinevaid killusti-
kufraktsioone v6i lisanditena vdrvilisi
klaasikilde, samuti selleks otstarbeks
valmistatud vdrvitud tiiiteaineid.

Huvitav ja perspektiivne betoon-
elementide vdliskujunduse moodus
on pesubetooni tehnoloogial p6hinev
graafiline betoon. Selle meetodi puhul
kantakse pinnaaeglusti vormi p6hja
paigutatavale kilele 6hukese kihina
triikikojas. Triikitehnika v6imaldab
valmistada kile (kompaktpindse kile).
millele on kantud erinevaid pinnaaeg-
lusteid nii, et tulemuseks oleks pinna-
variatsioonid peenpesupinnast kuni
siigar,pesupinnani. vdi jdbta paiguti
m6ni osa hoopis ilma aeglustita. Sel
meetodil saab teha nditeks rastriga v6i
muu kujutisega pesubetoonpindasid.
jiddr,'ustada betoonpinnale tdpseid

Kivistunud vdi kivistumata betoon'
pi ndade dekoreerimismeetodid
r HarJapind .o:-isontaalselt valatud
lg:-:- :;: s: :c si -rakse 1a seejarel

toil]r:aisKse ra. aga triibuliseks.
I Terash66re: nci'iscrraalseli valatud
betooni pealisp id si:ijia(se terash00ru-
tiga, mille tulemusena i-nuutub berooni
pind tihedaks 1a siledaks, kvaiiteei iane-

neb vormipinna kvaliieedile
r Puuh66re: horisontaalseit valatud

elemendi pealispind silutakse seenh60ru-

tiga, mille tulemusena jddb betooni pind

iseloomulikult karedaks ja nakkuvaks.
I Rullipind: maalrirulli v6i speisiaalse
dekoratlivmustrilise rulliga l0ppviimist-
letud betoonpind. Betooni pinnale jziab

rulli muster. Seda meetodit voib kasuta-
da nii monteeritavate paneelide tootmi-
sel kui ka k6nniteede viimistlemisel.
r Lihvitud pind (terratso): betoon-
pinda toodeldakse erineva jiimedusega

teemantketastega, lihvi sugavus on

1,5...5 mm, vajadusel antakse l6pp-
viimistlus poleerimisega. Erinevate ja

vdrviliste tiiiteainete t6ttu kutsutakse
tulemust ka mosaiikbetooniks ehk
terratsoks. Seda eksklusiivset viimistlus-
meetodit kasutatakse seinaelementide
vdlispindade ning trepiastmete, -made-

mete ja betoonpOrandate puhul.
r Liivapritsipind: betooni pinnast

uhutakse vdlja peenem tiiiteaine ja

sideaine, mille tulemusena paljastuvad

betooni jdmedamad osised. Eristatakse
madalalt, keskmiselt ja sugavalt uhutud
lilvapritsipinda.
I Klombitud pind: reljeefse pinna vdl-
jaulatuvad osad on haamri vOi perforaa-
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K Disainitud ruumi-
lisi konstruktsioo-
nielemente, vdiks
julgemini kasuta-
da ka uhiskondli-
ke ja toostushoo-
nete puhul.

..ujutisi, kunstiteoseid ia tekste. Kuns-
:rteoste ja originaalkujunditega kiled
. elmistatakse eritellimuse alusel.

\-riga atraktiivse pinna saab, kui
..,rmbineerida reljeef'seid matte ja
Jompimist. Selleks on vdlja t<jcitatud
.:etsiaalsed vagudega matriitsmatid,
::rille kdrgemaid reljeefiharjasid saab
Jornpimise teel tricidelda. Tulemuseks

r.r pind, mis jdtab vdga kalli, t66deldud
raturaalse kivi mulje. Kui selline pind
n k6rvuti lihvitud betooniga, on tule-

:lus veelgi efektsem.

Keemiline tdtitlus
ehk patineerimine

L ks meetodeid kivistunud betoonpin-
lade dekoratiivsuse t6stmiseks on kee-

:r.riline pinnatcicitlus ehk patineerimine.
See on pinnatciiitlusvorm, mille puhul
:aari pdeva vanune betoonpind pannak-
se reageerima mingi keemilise lahusega.
\Ieil kasutatakse enamasti vaslsulfaati,
nillega ttjrjdeldud (niisutatud) hall na-
ruraalne betoonpind omandab roheka
varjundi. Patineeritava elemendi raketi-
se vdib teha karedast vineerist, laudisest
r 6i metallist. Raketise eri materjalidega
on v6imalik m5iutada patineerimisel
saadavat betooni tooni ia kontrastsust.
Patineeritud betoonpinna nditena v6iks
tuua Neiseri tootmishoone Laagris, mis
Eesti arhitektuuri esindajana on vdlja
ralitud ka The Phaidon Atlasesse.

Ka patineeritavale pinnale v6ib anda
soovitava lisatooni, segades betoonise-
gusse vastavaid pigmente. Tlr]emus on
ootuspdraselt huvitav. Sellisel meetodil
on tehtud If Eesti Kindlustuse kahjukti-
sitlusmaj a tumedamad fassaadiosad.

Patineeritud pind jiiiib naturaalse be-
tooni varjundiga - seda v6ib v6rrelda
peitsitud puidupinnaga. Patineeritud
pinna l6plikku ilmet on v6imalik muu-
ta, kasutades erinevaid tsemente.

Kivistunud betoonpindu saab tdijdel-
da veel happega, mis teeb pinna kare-
daks. Elementide happega ttirjtlemine
pole eriti levinud, sest see n6uaks suuri
happevanne ja on kiillalt tiicjmahukas.
Peaaegu sarnase efekti v6ib saalrrtada
n6rga pinnaaeglustiga, mis on tundu-
valt lihtsam tciiitlusmeetod.

rvu'rv.ehitaja.ee

Pirita Padri ku linnaosa elumaja ii maravorm il ised r6d uelemend id

Kivistunud pindadest rldkides ei saa

mribda minna betooni lihvimisest. Lih-
vida v6ib nii betoonist valatud p5ran-
daid, treppe, seinu, kciiikide tii<ipindu,
aknalaudu kui isegi kraanikausse. Lih-
vimisaste varieerub karedast kuni pee-
gelsiledani. Pehmematest kivimitest
tehtud betooni ei dnnestu pdris pee-

gelsiledaks lihvida: mida tugevamast
kivimist on betooni tditeained, seda

kiikivamaks saab pinna viimistleda.
Lihvitud betoon jdrib veel huvitavam,
kui sellesse on valatud omakorda teatud
kujundid. Sellist betooni nimetatakse
mosaiikbetooniks. Samuti on lihvitud
betoonelementidesse valatud valgus-
kaableid, mis suubuvad valgusallikasse,
muutes pinnad h66guvaks. Lihvitud
betoonfassaadidega on nditeks Stock-
manni kaubamaia Thllinnas ja AS-i E-
Betoonelement kontorihoone Harkus.

Struktuurmattidega vormitud be-
toonpinnale sarnast pinda saab teha
ka rullipinna v6i stampimismeetodil.
Viimast varianti kasutatakse eelk6ige
k6nniteede, platside ja veiljakute vii-
mistlemisel: vdrske betoonpind silu-
takse, misj lrel pressitakse spetsiaalsete

tocjriistade ehk tambltsatega sisse soo-
vitud mustrid. Stampimine on kdsitoo.
mis n6uab meistrilt erioskusi. Hiljem,
kui betoon on kivistunud, v6ib stambi-
tud pinda tcicidelda keemiliselt v6i anda
sellele betoonipeitsidega naturaalse
looduskivi vdlimus.

K6ik eespool mainitud betooni pin-
natcicjtlusviisid pakuvad omamoodi
v6lu ja l6pmatult variatsioone. Betoo-
ni pinda v6iks v6rrelda puiduga, mil-
le kordumatu mustri ja tooniga pind
mu udab vastavalt keskkonna l"ingimus-
tele vdlimust: niisketes tingimustes on
tumedam, kuivades heledam. Sama-
moodi on vSimatu saavutada ka tliesti
identse tooni ja tekstuuriga betoonpin-
da, sest betooni kui naturaalse mater-
jali vdlimus s6ltub mitmest pidevalt
muutuvast tegurist. Seeplrast on alati
m6istlik teha enne suurte dekoratiiv-
betoonist konstruktsioonide valmista-
mist ndidised, et k6igil osapooltel te-
kiks oodatavast l6pptulemusest iihine
ettekujutus. Ent tuleb meeles pidada.
et laboritingimustes tehtud ndidised
v6ivad tegelikkuses vaimir-ast dekora-
tiivbetoonist suuresti erineda. I

lf Eesti Kindlustuse hoone: naturaalne vormipind, patineeritud fassaad.
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