
Az alkotás még szabadabbá vált!
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TULAJDONSÁGOK:
• fehér és szűrke alapszínben
• szálerősített
• 70 N/mm2 nyomószilárdság
• csökkentett vízfelvétel (anyagában hidrofóbizált)
• környezeti hatásokkal szembeni fokozott ellenállás 
• 4 mm-es max. szemcseméret
• 30-100 mm rétegvastagság

ALKALMAZÁSI TERÜLET:
A CaSTone Plus alkalmas különböző járható és nem járható 
betonfelületek dekoratív bevonataként, lépcsők, járdák kialakí-
tására, sírkövek, ablakpárkányok, kerítés- és kémény fedkövek 
elkészítésére. Feldolgozhatjuk betonfelületekhez kapcsolódva 
kontakt formában, vagy önálló, öntött elemként. Anyagában 
színezhető, felülete csiszolható.

KIEMELT ALKALMAZÁSOK:
• helyszíni vízszintes műkő felületek készítése
• sorozatban készült termékeknél mindig azonos 
   összetétel és megjelenés
• önterülő tulajdonságának köszönhetően tagolt felületű 
   sablonok kiöntésére is alkalmas

MŰKŐ A HÁZ KÖRÜL
Napjainkban – a sorozatgyártás korában - egyre nagyobb igény van 
az egyedi megoldásokra. Egyre többen választják az egyedi, illetve 
saját kezűleg elkészíthető termékeket és technológiákat. Ezek az 
alkotások elsősorban az otthon, vagy a kert elemei, díszei lesznek.

Az alkotó tevékenység megkönnyítésére fejlesztette ki 
a Cemix Hungary Kft. az előre kevert zsákos műkő termékcsaládot, 
melyet a szakma profi képviselői is előszeretettel használnak. 
A termékek fő előnye, hogy mindig azonos megjelenést tudunk 
elérni, csiszolt felületük látványos és könnyen színezhető 
anyagában (oxidpigmentekkel). 

Segítségükkel mostantól könnyebben készíthetünk 
párkányt, lépcsőelemet vagy akár vázát, szobrot is!  
Reméljük, hogy termékeink hozzájárulnak az örömteli 
alkotómunka sikeréhez!
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A termékcsalád több egységből áll, melyek a felhasználási terület 
függvényében variálhatók, illetve kiegészítik egymást:

• a Castone W (fehér) és Castone G (szürke) 
olyan száraz műkő keverékek, melyeket 
földnedves állagban kell bedolgozni. 
Helyszíni és akár függőleges szerkezetek 
kialakítására, anyagpótlására is alkalmas. 

• a Castone Plus W (fehér) és Castone Plus G (szürke) 
olyan száraz műkő keverések, melyek bekevert 
állapotukban önterülő tulajdonságúak, 
emellett szálerősítést is tartalmaznak. 
Könnyű bedolgozhatóságuknak 
köszönhetően ideálisak előregyártott elemek 
és padlófelületek öntésére.

• a Castone Top W (fehér) és Castone Top G (szürke) 
finomszemcséjű habarcs a műkő felületek kisebb 
hibáinak, a csiszolásnál megjelenő légbuborékok 
tömítésére alkalmazható. A műkő keverékekkel 
megegyező színárnyalattal rendelkezik, 
így a javítások szinte láthatatlanokká válnak.

• a Castone Finisfer felületi impregnáló 
gondoskodik a kültéri – nem csak műkő - felületek 
víztaszítóvá és ellenállóvá tételéről, valamint kiemeli 
és élénkíti az anyag eredeti színét.


