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CHARAKTERYSTYKA SYSTEMU
BETON  GRC  SPRAY  SYSTEM  (BSS)  to  dwuwarstwowa
kompozycja  mieszanek  betonowych  do  wykonywania
elementów metodą natrysku pneumatycznego.
Technika  BSS  polega  na  (napyleniu)  natrysku  cienkiej
warstwy  wierzchniej  dekoracyjnej  Face  Coat,  która  jest
następnie  zbrojona  kolejną  warstwą  (konstrukcyjną)
wzmocnioną włóknami szklanymi Back Coat. Włókna szklane
zawarte  w warstwie  Back Coat stają  się  integralną częścią
betonu i zwiększają wytrzymałość na zginanie i  rozciąganie
zwiększając końcową wytrzymałość elementu.
BSS  -  jest  kompozycją  kruszyw  mineralnych,  wysoko
sprawnych  cementów,  włókien  szklanych,  proszkowych
polimerów oraz plastyfikatorów i modyfikatorów reologii. 
Z mieszanki powstają warstwy w szarym kolorze  naturalnego
betonu.
Mieszanki w zależności od zastosowania zawierają kruszywa
o frakcjach uziarnienia od 0,5 mm do 3 mm. 

ZAKRES STOSOWANIA
Zastosowanie  mieszanek  w  systemie  BSS   pozwala  na
tworzenie  cienkich,  lekkich,  mocniejszych  i  wytrzymalszych
mechanicznie  elementów  betonowych  w  porównaniu  z
klasycznymi  elementami  wylewanymi  w  formach
dwuczęściowych.  Technologia  natrysku  pozwala  na
nanoszenie  materiału  na  formy  o  skomplikowanych,
niereguralnych kształtach bez konieczności budowania dość
kosztownych  konstrukcji  form  odlewniczych.  Możliwość
tworzenia takich elementów jest również ogromną zaletą przy
wytwarzaniu  blatów,  paneli,  mebli  ogrodowych,  galanterii
betonowej itp. 

SKŁADNIKI SYSTEMU

Face  Coat –  mieszanka  z  drobnym  kruszywem,  do
pierwszego natrysku na formę (warstwa dekoracyjna)
Back Coat – mieszanka konstrukcyjna z grubym kruszywem i
włóknem do natrysku końcowego (warstwa konstrukcyjna) 
Mieszanki  charakteryzują  się  doskonałą  przyczepnością  do
podłoża (formy) eliminując zjawisko spływania materiału, zaś
odpowiednio  dobrane  frakcje  kruszyw  zapobiegają
powstawaniu  odprysków  i  wolnych  przestrzeni  w  procesie
natrysku.

PRZYGOTOWANIE FORMY/ NATRYSK

Pierwszym etapem w procesie nanoszenia warstwy materiału
jest  odpowiednie przygotowanie  formy. Forma powinna być
czysta, odtłuszczona pozbawiona zabrudzeń i wyraźnych rys
na  powierzchniach  gładkich.  Miejsca  styku  krawędzi  formy
należy uszczelnić np. silikonem, tak aby forma była szczelna.
Forma musi być niechłonna (np. laminowane płyty meblowe),
konstrukcja dobrze zamocowana i odpowiednio usztywniona.

Proces  natrysku  rozpoczynamy  od  rozpylania  pierwszej
warstwy  betonu  GRC  Face  Coat  na  formie.  Natryskiwany
materiał musi mieć odpowiednią konsystencję (gęstość) aby

został właściwie naniesiony przy zastosowaniu pistoletu
pneumatycznego.

W  celu  otrzymania  gotowej  do  użycia  mieszanki
betonowej GRC Face Coat zawartość opakowania należy
wymieszać z wodą: na 25kg. suchej mieszanki 2,8 do 3
litrów wody. (Proporcja powyższa jest tylko propozycją i
można  ją  zmodyfikować  w  zależności  od  użytego
urządzenia  natryskowego  (pistoletu)  i  ciśnienia
roboczego.) Suchą mieszankę należy wymieszać z wodą
w  betoniarce  lub  porcjami  w  pojemniku,  używając
mieszadła wolno obrotowego. Czas mieszania  powinien
wynosić co najmniej 2-3 minuty. 
Po połączeniu obu składników należy odczekać ok. 3-4
minuty  a  następnie  ponownie  wymieszać  korygując
ewentualnie  konsystencję.  Właściwie  dobrana
konsystencja mieszanki powinna dać się łatwo przelać do
kosza  pistoletu.  Gotowy  materiał  należy  zużyć  w
możliwie najkrótszym czasie.
Przed  aplikacją  mieszanki  należy  sprawdzić  czy
pistolet jest sprawny czysty i ma założoną właściwą
dyszę, ciśnienie robocze nie powinno być niższe niż 6
ATM a zbiornik sprężarki nie mniejszy jak 100 l.
Natrysk zaczynamy od miejsca styku krawędzi formy
(rogi,  zagłębienia)  przechodząc  do  płaszczyzn.
Materiał nanosimy w jednej warstwie o grubości 3-5
mm tak  aby  cała  powierzchnia  formy  była  pokryta
mieszanką,  szczególnie  ważne  są  miejsca  styku
krawędzi,  naroża  i  miejsca  trudno  dostępne.  Przy
użyciu  pędzla  szczotkowego  można  docisnąć
materiał w formie, aby wypełnić wolne przestrzenie i
usunąć kieszenie powietrzne.

Po  wykonaniu  natrysku  warstwy  Face  Coat  w
zależności od warunków (wilgotność, temperatura) po
ok.  2-3 godzinach należy przystąpić  do naniesienia
warstwy  konstrukcyjnej  Back  Coat.  Warstwa  Face
Coat musi być odpowiednio związana ale nie sucha,
zbyt  wczesne  naniesienie  warstwy  zbrojącej  może
spowodować  osunięcie  się  warstwy  dekoracyjnej
odsłaniając powierzchnię formy. 
W  celu  otrzymania  gotowej  do  użycia  mieszanki
betonowej  GRC  Back  Coat  zawartość  opakowania
należy  wymieszać  z  wodą:  na  25kg.  suchej
mieszanki 2,6 do 2,8 litrów wody.
Warstwę  Back  Coat  nanosimy  analogicznie  jak
pierwszą  pamiętając  o  zastosowaniu  odpowiednio
większej  średnicy  dyszy  pistoletu.  W  miejscach
trudno  dostępnych  warstwę  Back  Coat  można
nanosić ręcznie przy użyciu szpachelki, pacy itp. Po
naniesieniu  odpowiedniej  ilości  materiału
powierzchnię  należy  wygładzić  za  pomocą  pac  lub
wałków gumowych tak aby cała warstwa Face Coat
była pokryta warstwą konstrukcyjną.
Ważne  jest  też  aby  po  naniesieniu  warstwy  Face
Coat nie przenosić i nie uderzać w formę bo może to
spowodować spłyniecie materiału ze ścianki. Grubość
warstwy Back Coat uzależniona jest  od wymaganej
wytrzymałości  mechanicznej  elementu  i  powinna
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stanowić  przynajmniej  5  krotność  grubości  warstwy  Face
Coat.
Niestaranne naniesienie warstwy Back Coat może skutkować
obniżeniem  wytrzymałości  elementu,  pojawianiem  się  rys  i
peknięć na ściankach elementu.

Usunięcie formy należy dokonać nie wcześniej niż 24 godziny
po  zakończeniu  prac  natryskowych.  Produkt  należy
sezonować 28 dni.
Zaleca się zabezpieczanie powierzchni elementu dekoracyjną
impregnatem lub powłoką ochronną w zależności od potrzeb i
warunków użytkowania elementu.

ZALECENIA
Betonu GRC FACE COAT nie należy używać jako materiału
konstrukcyjnego.
Gotowy  produkt  zalecamy  zabezpieczyć  przed  wnikaniem
wody Impregnatem GRC lub WAX-D (po  zdjęciu formy),
W  przypadku  blatów  kuchennych  i  łazienkowych
utwardzanym  lakierem  poliuretanowym  itPUR  lub  żywicą
itPOX  (po całkowitym wsezonowaniu elementu).
Przed  przystąpieniem  do  pracy  z  materiałem  zalecamy
konsultację z Technologiem Itbud sp.z o.o.

PARAMETRY TECHNICZNE
Gęstość 1600 – 1800 kg/m3
wytrzymałość na ściskanie min. 25 MPa
wytrzymałość na zginanie min 4 MPa
Mrozoodporność: >  F50  (po  zastosowaniu  preparatów
ochronnych), 
Nasiąkliwość < 1,5 %
Klasa niepalności  A1 - niepalny

ZUŻYCIE
Ok.  22-25 kg/m2 dla  1  cm warstwy  (oba składniki). Należy
pamiętać aby mieszankę przygotować z pełnych worków ze
względu  na  możliwą  sedymentację  produktu  w  czasie
transportu. 

TRANSPORT I MAGAZYNOWANIE
Opakowanie: worki dwuwarstwowe 25kg

DOKUMENTY ODNIESIENIA 

Deklaracja Właściwości Użytkowych: 
01/Beton Spray System/2017
wystawiona przez „ITBUD" ZAKŁAD NOWYCH
MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH
SP Z O.O. III 2012.
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