Dekorativní stěrka BSG Extreme – popis povrchu
Určení:

Betonová omítka BSG Extreme je dekorativní stěrka vzhledově nahrazující litý pohledový beton k
aplikaci na zdi a stropy. Je použitelná na většinu nosných materiálů, vhodná pro vnitřní i vnější použití.

Popis:

Betonová omítka BSG Extreme je aplikovaná ruční technikou ve dvou vrstvách s následnou
povrchovou lazurou BSG.
Finální povrch omítky je pocitově hrubý, ale na omak hladký. Zahrnuje plochy jak hladké tak i
hrubší, s malým či větším počtem kaveren (dutin), miniaturních prasklin a samozřejmě barevných
přechodů docílené svým materiálovým složením.
Četnost výskytu těchto pro věrohodnost žádoucích prvků není výrobcem nijak stanovena a aplikací je lze
částečně podpořit či potlačit. Nanesením povrchové lazury se struktura povrchu zvýrazní a povrch nadále
zůstává prodyšný. Případné mikropraskliny jsou podpořeny materiálovým složením a v žádném případě
neznamenají následné odlupování stěrky. I přes to, že díky povrchové lazuře je možné povrch omývat
bez větší nasákavosti, jedná se o difúzně prodyšný materiál.
Aplikací betonové omítky BSG Extreme nelze zásadně ovlivnit četnost a umístění všech specifických
prvků této technologie a výsledný vzhled tudíž nelze předem určit či objednat. Výsledná rovinatost stěrky
je závislá na přípravě podkladu. Vzhled betonové omítky BSG Extreme je třeba posuzovat za denního
světla ze vzdálenosti minimálně jednoho metru. Výrobcem doporučený podklad je flexibilní lepidlo
vyztužené síťovinou v provedení dle ČSN.

Údržba a opravy:

Povrch ošetřený povrchovou lazurou lze omývat vodou. Používání jakýchkoli abrazivních a chemických
čisticích prostředků je zakázáno. Plochy neupravené povrchovou lazurou nejsou vodě odolné a nelze je
po zašpinění vyčistit. Drobné povrchové oděrky lze retušovat lehkým nánosem povrchové lazury BSG
s následným setřením do sucha, větší a hlubší opravy poškozených míst je možné provést opětovným
nanesením betonové omítky BSG Extreme dle základního postupu aplikace. Opravené plochy mohou
být v závislosti na velikosti a místě opravy viditelné.

Pevnost podkladu:

Stěrka zaručuje dokonalou pevnost a přídržnost k povrchu. Výrobce nenese zodpovědnost za kvalitu
podkladového materiálu a případné praskání podkladu způsobené pohybem stavby či nepevnosti
podkladu, což bude přeneseno i na povrch betonové omítky.
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