
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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רצפת בטונדה  // חיפוי תשתית קיימת במראה בטון מעוצב
רצפת הבטונדה מיושמת בשטח ע"ג תשתיות של ריצוף קיים, בעובי 3-4 מ"מ וללא צורך בחלוקות. 

 מתאים לשימוש במבנים פרטיים ומסחריים, באזורי פנים, חוץ ובחללים רטובים. 

התוצאה משמרת את גובה החלל ומעניקה מראה מינראלי, הומוגני וחדשני, המותאם לאופי העיצוב. 

אפשרויות בחירה של גוון וטקסטורה, הטבעה או חירוץ דוגמא ולוגו וכן הוספה של סוגי אגרגטים או סיבים להעמקת המרקם.

רצפת בטונדה

מידע טכני

יישום הבטונדה ע"ג תשתית ריצוף קיים או סוג ב' עם פוגות.

רצפת פנים עמידה בפני נימים וסדקים המזוהים עם  אופיו של בטון.

רצפת בטונדה מוגנת בסילר מפני שחיקה או הכתמה.

בשימוש חוץ ובחללים רטובים מותאם סילר המונע החלקה.

הרצפה ניתנת לשטיפה ולתחזוקה קלה בחומרי ניקוי נפוצים.

הערות כלליות

אופן היישום בידי הסטודיו.

יש לעיין בעלון הוראות התחזוקה של סטודיו בטונדה.

יש להרכיב פקקי סיליקון להגנה על כל אלמנט ריהוט קשה או חד.

אין להשתמש בחומצות, באצטון או באלכוהול 95%.

יש לחדש את הסילר המגן תקופתית, לפי הוראות הסטודיו.

במקרים בהם מותקנת מערכת לחימום תת רצפתי יבוצעו חלוקות לשיחרור הלחץ.

הזמנה לעבודת רצפה תלויה במינימום 45 מ"ר.

עובי 3-4 מ"מ

מידות לפי הפרויקט

6-10 ימים

לשימוש פנים / חוץ / רטוב

צבע לבחירה

טקסטורה לבחירה

גימור סילר + נוגד החלקה

חוזק 40 מגפ"ס

עמידות ברטיבות

עמידות מאש

15 ק"ג למ"ר

הטבעת דוגמא בטונדה רצפה, ע"ג תשתית קיימת 
פנים / חוץ / חללים רטובים 


