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E-Betoonelemendi toodetud Helnre tH.nar-a
Kodukolde elamurajooni majadel on
graafiline betoon saavutatud
triikipaberit ja reklaamkilet kombineerides. Selline meetod sobib
eelk6ige kahetoonilise mittekorduva mustri saamiseks.
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E Betooneiement proleKtllunt

:hitaja@presshouse.ee

Betoon kui tehnoloogiapdraselt halli
vdrvi fassaadimaterjal on ldbi aegade
kutsunud tehiskeskkondade loojaid
otsima v6imalusi vdlimuse varieerimiseks. Viimase paarikiimne aasta jooksul kiiresti arenenud betooni katvad
materjalid, betoonivdrvid, mis pakuvad
oma steriilsuses suurele iihiskonnagrupile sageli sobivat lahendust, ei leia
tihti heakskiitu spetsialistide ringis inseneride hinge kriibib nende hoone
elueast vdiksem kestr,us, arhitekte seevastu iilemdirasest steriilsusest tingit ud ma ter.jal is ehedrrse peitujeemine
ega suuda arvatavasti kunagi vl1ja t6riuda ehedaid, betoonipilraseid riimistlemise v6imalusi.

Oluline on osapooltevaheline
usaldus
Betoon on oma olemuselt kivi, kuigi
inimese tehtud. Looduslikel kaljuseintel v6ib ndha erinevaid kivimeid.
Mdned nende kivide vdrvid on v6rreldavad vdr-vitud pinnaga - mingi materjal annab kivile tooni, kuid enamasti
on teglr siiski kivi enda viirvi varieerumisega. Nii on ka betooni tunnetava

GRAAFILINE BET00N
saamine betooni pinnale naturaalset

arhitekti esmane soov leida kontseptuaalselt sobivaicl betooni vd.limusega

betooniviimistlust kasutades on graa-

varieerimise

filine betoon.

r-6ir-n alr-rsi.

Betooni viilimuse r-arieerimise ehedaid v6imalusi on ldpmatu hulk, praktilist kasutanrist leiar-ad neist need,

millele

arendaiate

. arhitektide ja

tootjate meeskonnad suudavad leida
maianduslikult ning tehnoloogiiiselt
moistliku viiljundi. lga r'll.regi uudne
v6i ka ur.rdsena paister. lahendus teki-

tab sageli ahhaa-etekti iei. mitte r6n-

- r'6iks ju ka
midagi r.riisupqst tehal E-Betoon-

gad pesubetoontaustal

elemendi kogenrusest vdin iielda, et
tdhelepanr-r prilrivad lahendused on
saar-utatud projektides. kus on olnud
osapooltevaheline tugev usaldris juba
kavandan-rise staadiumis. KLri tdo\'6tuskeer.n tingib betoonelementide torjr"6tja lalikul hinnapohise konkursi, on
realiseeritav lahendus enamasti varern
tehtut kordav v6i koguni trafaretne.
Graafiliseks betooniks kutsutakse
betooni, mida on ilma suuremate ruumiliste muudatusteta pindadel varieeritud n6nda, et variatsioonide m66dud

on tunduvalt vliksemad

konstrukt-

siooni m66tudest. Lihtsamalt cieldes,
kui varieeruvust on kasutatud nii palju,
et tegu ei ole enam lihtsalt varieeruva
viimistlusega. No rielgem, et kujutise

Graphic Concrete keerukate

kujutiste jaoks

Graafilisest betoonist on pikemalt juttu
olnud 2011. aasta mdrtsi Ehitajas. Too-

nase artikli tehnoloogiline taust oli
Soome firma Graphic Concrete Ltd
kaubamdrgi Graphic Concrete" turustatava tehnoloogia esmakordne kasutamine E-Betoonelemendis ja Eestis
iildse. Fassaadi kaunistamiseks m6e1dud muster triikitakse betooni tardumist aeglustava ainega erilisele kilematerialile, kasutades siiditriiki tehnikaga
sarnanevat meetodit. Saadud mustrikile asetatakse monteeritava betooni
tcicistuses kasutatava valuvormi p6hja
ning sellele valatakse tavaline v6i dekoratii.,tbetoon. Peale betoonpaneeli iahti-

rakestamist ja tinu betooni tardumist
aeglustava aine m6jule iddb vastav osa
betoonpaneeli pinnakihist kuni paari
millimeetri siigar,'useni kivinemata.

Thrdumata betoonkiht eemaldatakse
survepesuga ning paistma jddb betoonis
kasutatud td.iteaine ehk pesubetoon.
I{irjeldatud tehnoloogia on ideaalne

lahendus triikis6bralike mustrite ja
keerukate kujutiste, ka fotode (nliteks
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Tel
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665 9471,50 65 698

les@lavinton.ee

BETOONI ERI:
E-Betoonelemendi

poolt

r-almista-

tud Eesti Maanteemuuseumi vdliala),
betooni abil kujutamiseks.
Koduostja soorid ja v6imalused maja
fassaadi investeerimisel seavad enamasti piiri fassaadi ambitsioonikusele.

g

N6nda jridb keerukama triikitehnika

ulatuslik kasutamine kortermajadel
potentsiaalsele koduostjale m6eldes
sageli kaugeks, samas soovitakse fassaadide abil siiski luua elavat vdliskeskkonda.
Lihtsamate graafiliste kujutiste saamiseks sisepindade vdrvimisel kasutatakse enamasti maalriteipi v6i sablooni. Teoreetiliselt v6iks nii toimida
ka aeglustava kemikaali kandmisel

betoonivormile, kuid sellele seavad
omad piirid teibi haakur''us metalliga
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On mdistete
t6lgendamise
kusimus, kas
kirjeldatud
meetodil tehtud
betooni v6ib
liigitada graafiliseks betooniks
v6i peaks sellele
mdne muu nime
panema.

ning geomeetrilised, trici teostamisega
seotud eripirad.

mittekorduva mustri saamiseks. Korduvate mustrite saamisel tasub valida
trilkitehnoloogia, kuna see on vdhem

Eelk6ige kahetooniliste mustrite

tririj6umahukas.
On m6istete t6lgendamise kiisimus,

lahendus

kas Valli-Lember Bogatkina

E-Betoonelemendi toodetud, konkursi
'Aasta betoonehitis 2011" nominendiks
esitatud Helme 14, Kodukolde elamurajooni majadel (arhitektid Kalle Vellevoog jaVelle Kadalipp) on dilemma

lahendatud lihtsamat triikipaberit ia

reklaamkilet kombineerides' Selline
meetod sobib eelkoige kahetoonilise

ja Mar-

gareta Fuksi tg6ondatel loodud pannood Mustamdel ning iilalkirieldatud
meetodil tehtud betooni r,6ib liigitada
graafiiiseks betooniks r-6i peaks neile
m6ne muu nime panena. Kuna tegu
on graafikaga betoonil. siis tabz:s kii-'iiluses minul see sa':raka-ixtus kahtllsi
ei tekita. I.ra:i. ku. pcas':.J'JJ. nrdist<

tollesse r-ili-.r,r- -it=,J.e panema. kus
nood kali-s sdna sa::=::,.r=atzuse alla
kZiivad.

Kirjeldatud teip:ni=::-,=ticii valikul kehtib endiseit graalh.e lttooni
kavandamise kontra--.1--uslri:-:.-i:p:
m6jusa lahenduse saamisek peab reibitud ja teipimata pind jddma oluli.selt

erinev. Halli killustikku haili vormipinna k6rvale kavandades r-6ib suure
t66 tulemusena saadud muster ainult
hoone loojaile silma jddda, teised ei
pane seda tdhele. Asjakohane on vdni
jdrgi betoonkillustiku ja betooni tsemendipasta vlrvitooni valimine.
Betoonispetsialistina jddvad minu
drgitused enamasti naturaalsete betooniviimistluste juurde - olgu selleks siis
reljeefne pind, graafiline betoon, keemiline ttjcjtlus, iihtlane pesubetoon,

patineeritud vormipind, pigmendiga
betoon v6i miks ka mitte, tavaline "nii
nagu tuleb" hall vormipind on Paljude hoonete puhul omal kohal. N{itte
et betooni vdnimine kuidagr kohatu

r'6i paha oleks. aga seda saame odavamat. ootuspdra,semat ia iihtla-semat
tulemust rddrtustavate telli-jate sooril
ka drgituseta teha. Soorin ldpetuseks
arhitek-tidele .iulget tantaasiat ia arentia.iatrle rdli.kesklionda panusiamise

taialikkuse

I
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MASINATEENUS OU pakub laia tootevalikut

ehitusmaslnate soetamisel ja rentrmisel
kvaLiteetset hooLduse- ja remond rteenust ning
varuosadega va rustamist. Rohkete kogemuste ja
suureparase {ooLitusega personal kannab hooLt
selle eest. e: c:e{s tagatud iga kliendi rahuLoLu
meie pooLI pak.L:a\.'a ieenusega.
www.masinateenus.ee
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