
בטונדה // הבטון כחומר חיפוי מינראלי המיושם במריחה ידנית, בהתזה או ביציקה. הבטונדה נדחס ונשלט הן בגיוון 
והן בטקסטורה לפי בחירה. 

שכבת סילר להגנה מותאמת בקפידה ועוטפת את כלל היישומים מפני פגעים ומשמרת את המראה. 
סטודיו ארטן _ בטונדה, הממוקם במושב רשפון, הוא משכן היצירה. 

אחת לתקופה נולדת בו קולקציה חדשה של טקסטורות, גוונים ומרקמים שבבסיסם מורכבים בטונדה. 
בבטונדה דוגלים בייצור מקומי - ישראלי ובעבודת יד.
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בטונדה על נגרות // בטון מרוהט 
פריטי נגרות בגמר הבטונדה, בנויים שלד העמיד בפני מים, משתלבים במגוון חללי הפנים בהתאמה לצורך ולמיקום בשטח.

הרהיט מעוצב עם הלקוח או המתכנן, בכל צורה וגודל, בדמוי ספסל / ספה / שולחן / שידה / דלפק / ארון / דלתות. 

הנגרות מהווה את התשתית וניתן לבחור את הגוון והטקסטורה, בשילוב אלמנטים כדוגמת ריפודים, פאנלים מחומרים שונים ועוד.

הבטונדה מאפשר יישום המשכי הנע מחיפוי הקיר, למידוף ולחזית הארונות במראה אחיד ומשלים.

בטונדה על נגרות

מידע טכני

ניתן ליישום על כל חומר נגרות העמיד בפני מים: טרספא / פייפר סטון / 

MDF ירוק - בגמר החומר או בפורמייקה. לא ניתן ליישום ע"ג עץ מלא.

יש להעזר בדבקים עמידים למים בלבד. 

הבטונדה חזק מצבע ועמיד לאורך זמן.

שכבת הגנה מסילר מותאם, משמרת מפני ספיגה או הכתמה של שמן, 

לימון או חומרי ניקוי. 

המוצר ניתן להובלה כמוצר מוגמר ומוכן לשימוש.

יש להיוועץ עם הסטודיו עוד בשלבי התכנון. 

הערות כלליות

אופן היישום בידי הסטודיו.

אין להשתמש בחומצות, באצטון או באלכוהול 95%. 

אין לחרוץ ישירות על המשטח בסכין או בכל כלי חד.

יש לחדש את הסילר המגן תקופתית, לפי הוראות הסטודיו.

יש לעיין בעלון הוראות התחזוקה של סטודיו בטונדה.  

עובי משתנה ומותאם

בכל גודל וצורה

 30-40 ק"ג למ"ר

כ 6 שבועות

פנים / חוץ

צבע לבחירה

טקסטורה לבחירה

גימור סילר מותאם

חוזק גבוה

עמידות ברטיבות

עמידות מאש
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