
• Esztétikus felületek
A felület homogén, tömör, nem 
keletkeznek hibahelyek (lyukak, 
fészkek). A ExposedMaster 
használatával kifogástalan, egyenletes, 
pórusszegény, nyers betonfelület 
készíthető, melyre esztétikai célból 
már nem szükséges további burkolat 
felhelyezése.

• Tartós felületek
A nyers felület a külső szennyezések 
hatására sem válik foltossá. Nincs 
karbonátosodás okozta kivirágzás. Nem 
látszik a munkahézag és a zsalutáblák 
közti illesztés. Szembetűnő kéreg vagy 
átmenő repedésektől mentes marad a 
beton. • Magas szilárdság

Az ExposedMaster alkalmazásával 
– típustól és alkalmazástól függően – 
igény szerint a normál betonokénál 
megszokott nyomószilárdságnál 
magasabb érték is könnyedén elérhető.

• Könnyű bedolgozhatóság
Az ExposedMaster konzisztenciája a 
kivitelezés ideje alatt számottevően 
nem változik, és az ismert 
technológiákkal könnyen és 
biztonságosan bedolgozható.

• Pumpálható
A magasabb konzisztencia osztály 
miatt a ExposedMaster rendkívül 
könnyen pumpálható, így csökkentve  
a betonpumpa amortizációját.

Az esztétikus betonfelületek kialakításához
az ExposedMaster előnyei

ExposedMaster
a látszóbeton



Részletes tájékoztatást a termékről a Danucem Magyarország Kft.
betontechnológus munkatársaitól kérhet az alábbi elérhetőségeken:
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• Az ExposedMaster egyenletes 
minőségű felületei esztétikus, modern 
látványt nyújtanak bel- és kültereken 
egyaránt. 

• Egyaránt alkalmazható magas- és 
mélyépítési szerkezetek kivitelezésénél 
is. 

• Az ExposedMaster alkalmas 
tömegbetonok, továbbá modern, 
háromdimenziós formák és 
szerkezetek készítésére is. 

• Az ExposedMaster felületi hibáktól 
mentes, komplikált előregyártott kész- 
és díszelemek készítésére is alkalmas.

•  Az ExposedMasterből készült 
szerkezetek esetében kiemelten 
fontos a megfelelő zsalurendszer 
(zsaluillesztések, zsaluleválasztó olaj 
stb.) megválasztása. 

• A végtermék szempontjából rendkívül 
fontos az ExposedMaster megfelelő 
utó- és felületkezelése. 

• Az ExposedMaster a kifogástalan 
minőség elérése érdekében biztosítani 
kell a keverékben a megfelelő 
finomrész tartalmat.

Kreatív megoldások
az ExposedMaster alkalmazási területei

ExposedMaster
jótanácsok a kivitelezéshez

Felhívjuk figyelmét, hogy a 
kiadványban szereplő információk 
csupán általános tájékoztatást adnak 
a lehetséges felhasználási területekről. 
A konkrét kivitelezést megelőzően 
minden esetben kérje tervezőmérnök 
vagy statikus segítségét!


