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UŻYTKOWANIE UMYWALEK I ZLEWÓW Z BETONU ARCHITEKTONICZNEGO GRC

UMYWALKI I ZLEWY 
Zaleca się ostrożne użytkowanie 
produktów z betonu GRC, gdyż 
materiał nie jest odporny na uda-
rowe uderzenia mechaniczne. Ele-
menty narażone na punktową siłę 
dynamiczną mogą ulec ukruszeniu 
co skutkuje obniżeniem estetyki 
produktu.

W razie konieczności wywiercenia 
otworów należy czynności te wyko-
nywać ze szczególną ostrożnością, 
możliwie bez użycia udaru tak żeby 
nie uszkodzić elementu (szczególnie 
ścianki poniżej 20 mm mogą być na-
rażone na pęknięcia i ukruszenia).

W przypadku umywalek, zlewów 
jak i elementów narażonych na 
czynniki chemiczne (olej, alkohol, 
kosmetyki, substancje żrące) nie-
dopuszczalne jest pozostawienie 
w/w produktów powyżej 1-2 min. 
na powierzchni elementu.

Na elementach zabezpieczonych 
powłokowo nie wolno używać 
ostrych przedmiotów mogących 
zniszczyć warstwę lakieru ochron-
nego. W przypadku zarysowania 
lub uszkodzenia warstwy ochron-
nej należy bezzwłocznie ponownie 
zabezpieczyć element uszkodzony.

Kontakt przedmiotów gorących lub 
cieczy (powyżej 55oC) z powierzch-
nią betonową może powodo-
wać trwałe uszkodzenie powłoki 
ochronnej.

Elementy wykonane z betonu GRC 
nie są toksyczne, ale nie zaleca się 
ich kontaktu z żywnością.

Wszystkie elementy i produkty nale-
ży użytkować zgodnie z ich przezna-
czeniem i zaleceniami producenta.

CZYSZCZENIE:
Do czyszczenia elementów zabez-
pieczonych hydrofobowo powło-
kami ochronnymi nie zaleca się 
używać agresywnych płynów che-
micznych, alkalicznych, dezynfeku-
jących, ściernych oraz elementów 
metalowych (wata stalowa nie-
rdzewna, proszki ścierne, zmywaki 
kuchenne itp.). Użycie tych środ-
ków może  szkodliwie wpływać na 
powierzchnie elementu.

Do codziennej pielęgnacji po-
wierzchni zabezpieczonych hydro-
fobowo używać środka PU Cleaner.

Do czyszczenia pozostałych pro-
duktów używać suchej szmatki 
z mikrofibry.

NAPRAWA I KONSERWACJA:

Nie zaleca się naprawiania i szpa-
chlowania elementów z betonu 
GRC, wszelkie naprawy mogą po-
zostawiać kontrastowe przebar-
wienia i nierówności, efekt ten 
jest naturalnym procesem obróbki 
materiału.

Produkty narażone na kontakt 
z wodą są zabezpieczone przez 
producenta atestowanym lakierem 
poliuretanowym. Podczas eksplo-
atacji takich produktów należy nie 
dopuścić do zniszczenia powłoki 
ochronnej czego konsekwencją 
może być miejscowe przebarwienie 

powierzchni betonowej pod war-
stwą lakieru. 

PRZECHOWYWANIE  
I TRANSPORT:
Elementy wykonane z betonu GRC 
przechowywać i transportować na-
leży z ostrożnością z uwagi na moż-
liwość uszkodzenia powierzchni 
betonowej a w szczególności naroży.
Elementy betonowe transporto-
wać na paletach lub skrzyniach 
odpowiednio unieruchomione 
opakowane w materiały pochłania-
jące wstrząsy, minimalizujące wi-
bracje podczas transportu.
Unikać uderzeń mechanicznych, 
tarć powierzchni, naprężeń ścina-
jących w celu uniknięcia pęknięć 
materiału.
Nie dopuszczać do zmoczenia 
elementu, chronić przed opadami 
atmosferycznymi.
Z uwagi na niejednokrotnie dużą 
masę elementów używać wózków 
i innych urządzeń o odpowiedniej 
nośności.
Chronić przed upadkiem, elementy 
niezabezpieczone przechowywać 
w miejscu niedostępnym dla dzieci.

UTYLIZACJA:
Elementy wykonane z betonów 
GRC nie stanowią zagrożenia 
dla zdrowia organizmów żywych 
i mogą w 100 % być wykorzysta-
ne jako surowce wtórne. Materiały 
z opakowania należy zabezpieczyć 
przed dziećmi i poddać utylizacji 
zgodnie z ich przeznaczeniem.



Kolekcja umywalek Faktorii Betonu 
to wspólna praca naszego zespo-
łu pasjonatów i projektantów do-
brego designu, naszymi wyrobami 
rozszerzyliśmy granice możliwości 
jakie definiuje beton. Uniwersal-
ność betonu doprowadziła do jego 
wykorzystania jako materiału do 
tworzenia unikalnych, futurystycz-
nych rzeźb i elementów mebli, ta-
kich jak umywalki i zlewy betonowe. 
Dużą zaletą umywalki betonowej 
jest jej wytrzymałość i masywność, 
dlatego można ją umiejscowić w po-
mieszczeniach lub na zewnątrz. 
Co więcej, dzięki swojej trwałości, 
z pewnością przetrwają wiele lat, 
a więc będą doskonałą inwestycją 
dla każdego współczesnego właści-
ciela domu lub firmy. Nasze umy-
walki wytwarzane są z betonów 
architektonicznych GRC, co zapew-
nia wysokie parametry techniczne 
przy niepowtarzalności pojedyn-
czego wyrobu.

Perfekcyjnie wykonane powierzch-
nie, dopracowane detale eksplo-
atacyjne dają w rezultacie w pełni 
funkcjonalny element o niepowta-
rzalnym wyglądzie i indywidualnej 
formie. Niezależnie od tego, czy 
Twój dom zbudujesz w klasycz-
nym stylu, czy projekt będzie pro-
stym i surowym stylem loftu nasze 
umywalki zawsze będą atrakcyj-
nym elementem wnętrza. Każda 
powierzchnia betonowa podlega 
naturalnym zmianom w zależności 
od technologii, materiału, pielęgna-
cji, małe pory, tworzenie się smug 
i przebarwień, minimalne pęknięcia 
skurczowe, odchylenia kolorów nie 
są powodem obniżającym właści-
wości produktu, nadają za to wy-
jątkowy wygląd materiału. Każdy 

konkretny element jest przez to 
inny wytwarzany w 100% w tech-
nologii Hand Made. Nasze wyroby 
oferujemy w różnych kształtach, 
kolorystyce, fakturze powierzchni 
z odpływem centralnym, okrągłym 
lub na życzenie liniowym. Umy-
walki są standardowo zabezpie-
czane dwoma warstwami powłok 
hydrofobowych, elementy są po-
zbawione substancji szkodliwych 
przez co są bezpieczne i przyjazne 
środowisku.

CECHY I CHARAKTERYSTYKA 
PRODUKTU:
Specyfika procesu produkcyjnego 
jak i skład mieszanki może powodo-
wać różnice w barwie i strukturze 
gotowego produktu dla elementów 
jednostkowych, jest to zjawisko na-
turalne i dopuszczalne w tego typu 
wyrobach.

Produkt przeznaczony do użytku 
wewnątrz i na zewnątrz pomiesz-
czeń, przy założeniu, że nie stanowi 
elementów konstrukcyjnych.

Standardowo zabezpieczamy po-
wierzchnię wszystkich elemen-
tów wykonanych z betonu za 
pomocą dwóch warstw lakieru 
poliuretanowego. 

Elementy wykonane z betonu GRC 
w tzw. strukturze trawertynu za-
wierają „raki”, pory oraz przebarwie-
nia powierzchni, które są pożądane 
i charakterystyczne dla tego typu 
powierzchni betonowych.

Powierzchnia betonu może nie-
znacznie zmienić barwę na skutek 
oddziaływania promieniowania 
słonecznego UV oraz nadmier-
nej wilgotności i zbyt wysokiej 
temperatury.

DANE TECHNICZNE:
Nazwa produktu Zlewy i umywalki z betonu architektonicznego GRC

Oznaczenie kod produktu TYP  A/B/C/D/E

Producent Faktoria Betonu

Zgodność z dokumentem odniesienia Nie dotyczy

Przeznaczenie i zakres stosowania  
(opisowo)

Do pomieszczeń mieszkalnych oraz obiektów  
użyteczności publicznej

Sposób montażu Nablatowe/ osadzane w otworze montażowym

J/M szt.

Waga [kg] (w zależności od typu i modelu) 25-230

Ciężar właściwy (kg/m3) 1800-1900

Wymiar zewnętrzny umywalki (cm)

Długość wg zamówienia (od 40 do 220)

Szerokość wg zamówienia (od 20 do 60)

Wysokość wg zamówienia (od 15 do 30)

Materiał / zastosowana technologia produkcji Beton architektoniczny GRC, GRC-S, GRC-SCC 

Faktura powierzchni licowej Gładki, trawertyn

Kolorystyka powierzchni Biały, odcienie szarości, antracyt lub indywidualny

Rodzaj powłoki ochronnej (standard) Impregnat silikonowy GRC/lakier poliuretanowy

Wytrzymałość na ściskanie (N/mm2) < 45

Zasilanie Nie dotyczy

Moc źródła światła Nie dotyczy

Stopień ochrony IP Nie dotyczy

Odporność na warunki atmosferyczne –  
klasa ekspozycji Odporny – XF1

Odporność na ścieranie AC2

Nasiąkliwość (%) > 0,1% max. po 24h

Dopuszczalne odchyłki wymiarów (%) 0,1

Maksymalne obciążenie punktowe (gr/dcm2) 10000

Współczynnik przewodności cieplnej Nie dotyczy

Odporność na działanie ognia zewnętrznego Pełna ognioodporność, materiał niepalny

Emisja azbestu Brak zawartości azbestu

Reakcja na ogień A1

Opakowanie Paleta, folia 

Czas oczekiwania Do 14 dni

Warunki gwarancji 36 miesięcy

możliwość  
wyboru 
koloru  

i faktury

odporność  
na ogień

odporność  
na mróz

odporność  
na UV

ekologiczne – 
nie zawiera 
substancji 

szkodliwych

odporność na owady  
i działanie pleśni

powłoka  
hydrofobowa

możliwe 
różne 

rozmiary

do zastosowania 
wewnątrz 

i na zewnątrz 
pomieszczeń

to marka firmy itBUD skupiająca miłośników betonu i nowoczesnego designu. 
Niepowtarzalne wzory, ciekawe wykończenia i industrialny styl są inspiracją dla wielu 
projektantów i architektów. Naszą misją jest odkrywanie nowego oblicza betonu, z pasją 
realizujemy kolejne pomysły, doradzamy i edukujemy.

ROZMIAR: 

Oferujemy sześć  
podstawowych rozmiarów 
umywalek, pozostałe  
wykonujemy na indywidualne 
 zamówienie klienta.

KOLORYSTYKA: 

Biały, odcienie szarości,  
antracyt lub kolor  
na indywidualne  
zamówienie.

STRUKTURA: 

Powierzchnia elementów 
może być gładka lub  
posiadająca drobne raczki, 
kratery tzw. Trawertyn,  
oraz miejscowo szlifowa.


