
 
 

KARTA PRODUKTU 
 

(dotyczy elementów/posadzek wykonanych z betonów architektonicznych  
GRC oraz z mikrocementów GRIGIO FUTURA) 

 
 
Produkt został wykonany na bazie materiałów drewnopochodnych z powłoką 
mikrocementu Grigio Futura + lakier ochronny / produkt wykonany z betonu GRC + 
powłoka ochronna / posadzka z mikrocementu Grigio Futura  + lakier ochronny. * 
 
Specyfika procesu produkcyjnego jak i skład mieszanki może powodować nieznaczne 
różnice w barwie i strukturze gotowego produktu. 
 
Produkt przeznaczony do użytku wewnątrz pomieszczeń,nie stanowi elementów 
konstrukcyjnych. 
 
Powierzchnia betonu może nieznacznie zmienić barwę na skutek oddziaływania 
promieniowania słonecznego UV oraz nadmiernej wilgotności i zbyt wysokiej temperatury. 
 
Kontakt wody i innych cieczy  z powierzchnią betonową może powodować trwałe 
przebarwienia **. 
 
Kontakt przedmiotów gorących (powyżej 55 oC) z powierzchnią betonową może 
powodować trwałe przebarwienia zarówno powłoki ochronnej jak i betonu. 
 
Elementy wykonane z betonu GRC oraz mikrocementu nie są toksyczne ale nie zaleca się 
ich kontaktu z żywnością. 
 
Zaleca się ostrożne użytkowanie produktów z betonu GRC i mikrocementu gdyż materiał 
nie jest odporny na udarowe uderzenia mechaniczne. Elementy narożne mogą ulec 
ukruszeniu co skutkuje obniżeniem estetyki produktu. 
 
Produkty narażone na kontakt z wodą są zabezpieczone przez producenta atestowanym 
lakierem 
poliuretanowym. Podczas eksploatacji takich produktów należy nie dopuścić do 
zniszczenia powłoki ochronnej czego konsekwencją może być miejscowe przebarwienie 
powierzchni betonowej pod warstwą lakieru. Do czyszczenia nie zaleca się używać 



agresywnych płynów chemicznych oraz elementów metalowych (wata stalowa 
nierdzewna, proszki ścierne, zmywaki kuchenne itp.). Zaleca się stosować środek 
czyszczący Dr. Schutz dostepny u dostawcy wyrobu. 
 
Do czyszczenia pozostałych produktów używać suchej szmatki z mikrofibry. 
 
Elementy wykonane z betonu GRC w tzw. strukturze trawertynu zawierają „raki” oraz 
przebarwienia powierzchni które są pożądane i charakterystyczne dla tego typu 
powierzchni betonowych. 
 
Wszystkie elementy i produkty należy użytkować zgodnie z ich przeznaczeniem i 
zaleceniami producenta. 
 
W razie konieczności wywiercenia otworów należy czynności te wykonywać ze szczególną 
ostrożnością, możliwie bez użycia udaru tak żeby nie uszkodzić elementu (szczególnie 
ścianki poniżej 20 mm mogą być narażone na pęknięcia i oszczypania). 
 
Na elementach takich jak blaty, stoły itp. nie wolno używać ostrych przedmiotów mogących 
zniszczyć warstwę lakieru ochronnego. W przypadku zarysowania lub uszkodzenia 
warstwy ochronnej należy bezzwłocznie ponownie zabezpieczyć element uszkodzony. 
 
Posadzka wykonana w technologii mikrocementu Grigio Futura jest posadzką dekoracyjną 
wykonywaną ręcznie za pomocą pac stalowych, na powierzchni posadzki dopuszczalne są 
nierówności, przebarwienia oraz smugi po narzędziach. 
 
Nie zaleca się naprawiania i szpachlowania warstwy końcowej posadzki w technologii 
mikrocementu, wszelkie naprawy mogą pozostawiać kontrastowe przebarwienia i 
nierówności, efekt ten jest naturalnym procesem obróbki materiału. 
 
W przypadku blatów kuchennych, zlewów jak i elementów narazonych na czynniki 
chemiczne (olej, alkohol, kosmetyki, substancje żrące) nie dopuszczalne jest 
pozostawienie w/w produktów powyżej 1-2 min. na powierzchni elementu.  
 
 
 
* - podkreślić własciwe 
 
** - nie dotyczy elementów zabezpieczonych warstwą ochronną (umywalki, blaty kuchenne, donice) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Więcej informacji na stronie www.itbud.com.pl 


