
6 | MC aktiv  1_2015

MC Reportage

Még hogy betonsivatag! A látszóbeton réges rég újra belopta magát 
az építtetők és tervezők szívébe, sőt, már kifutókon és stílusos 
belsőrendezési elemként is találkozhatunk vele. Az MC-Bauchemie 
számos terméket kínál látszóbeton felületek egyedi, színvonalas 
kialakításához és előállításához, emellett szebbnél szebb referen-
ciákat tud felmutatni. Erre az alkalmazási területre végképp igaz, 
hogy az eredményül kapott külcsín a tapasztalatokon és a szakmai 
hozzáértésen áll vagy bukik.

A beton mint látnivaló

Kiterjedt felületek, filigrán, letisztult 
formák, makulátlan struktúrák: aki 
2019-ben majd végigsétál az új 
berlini városi kastély (Stadtschloss) 
területén, garantáltan egyik ámu-
latból a másikba fog esni. Merthogy 
építőanyagként látszóbetonra esett 
a választás. És hogy valóban töké-
letes felületek szülessenek, arra itt 
is az MC-Bauchemie termékrend-
szerei jelentik a garanciát. Egészen 
konkrétan PowerFlow beton-ada-
lékszerek, Ortolan leválasztósze-
rek, valamint Nafuquick és Emce-
fix betonkozmetikai termékek. De 
előbb talán ejtsünk pár szót magá-
ról az építési módról. Pár év óta 
ismét nagyobb szerep jut a minő-
ségi látszóbeton felületeknek rep-
rezentatív épületek tervezésekor. A 
beton szinte korlátlan alakítható-
sága és viszonylag egyszerű épí-
tési technológiája lehetővé teszi az 
építészeknek és tervezőknek, hogy 
kreatív koncepcióikat átültessék a 
gyakorlatba. A látszóbeton felü-
leteket nem szokás immár építé-
szeti baklövésként megbélyegezni 
vagy tisztán funkcionális szerkezeti 
elemként beskatulyázni. Manapság 
sokkal inkább úgy tekintenek a lát-
szóbetonra, mint az építészeti kife-
jezésmód egyik központi elemére, 
amely a forma, a felület, a struk-
túra és a szín összjátéka révén jut 
érvényre. A látszóbeton a maga 
meztelen valóságában mutatko-
zik meg, nincs szüksége „takarásra”, 
fedőmázra, vakolatra és hasonlókra. 
Beton mivolta egyedül a strukturá-
lis jellemzőiben ölt testet. Az újra 
felfedezett építőanyag sikerében 
nagy szerepe van a betontech-
nológiának is, amely folyamato-
san továbbfejleszti a látszóbeton 
kialakítási lehetőségeit. 

A beton előnyei
Hosszasan lehetne sorolni, mi min-
den szól a beton mellett: természe-
tes építőanyag, kedvezően befo-
lyásolja a beltéri klímát, távol tartja 
a nedvességet, véd a tűztől, hang-
szigetelő hatású, ráadásul viszony-
lag jutányos megoldás – már csak a 
csekély karbantartási ráfordításigé-
nye okán is. Ehhez társulnak még a 
sokoldalú kialakítási lehetőségek: az 
öntött látszóbeton felületének jelle-
gét és minőségét meghatározó zsalu-
zati rendszerekkel és adalékszerekkel 
szinte bármilyen megjelenési forma 
előállítható a betongyártó üzemben 
vagy a helyszínen méretre szabva. A 
kívánt végleges vizuális hatást utóla-
gos felületkezeléssel, színes lazúrozás-
sal és víztaszító impregnálással lehet 
biztosítani.

Az MC-Bauchemie több mint 20 éve 
folytat kutatásokat ebben a témában, 
ez idő alatt számos megoldást fejlesz-
tett ki a friss és megszilárdult beton 
tulajdonságainak optimalizálására, 
esztétikailag tökéletes szerkezeti ele-
mek kialakítására, valamint az ellenál-
lóképesség és a szilárdság javítására. 
A jól bevált MC-adalékszerek, mint 
például a Centrament képlékenyítő, 
a nagy teljesítőképességű Muraplast 
folyósítószer és a PowerFlow termék-
család tagjai, megkönnyítik a betonjel-
lemzők optimalizálását, különös tekin-
tettel a folyósságra és az összetartó 
képességre. A friss beton védelmére 
ideális megoldást kínálnak az Emcoril 
utókezelőszerek.

Minőségi látszóbeton  ugyanakkor 
nem állítható elő egy kaptafára készült 
termékekből. Már a tervezés fázisá-
ban figyelembe kell venni különféle 
tényezőket, például a beton elérni 

kívánt tulajdonságait és a konkrét 
alkalmazási területet. Csak így bizto-
sítható az adott körülmények között 
legjobb és a gyakorlatban optimáli-
san alkalmazható receptúra kidolgo-
zása. Az MC birtokában van az ehhez 
szükséges betontechnológiai know-
how-nak és idevágó projekttapasz-
talatoknak, ráadásul szerte a világon 
képes helyi háttértámogatást bizto-
sítani saját alkalmazástechnikusok és 
betontechnológusok kiterjedt, kom-
petens hálózata révén.

A látszóbeton csapatmunka ered-
ménye
Az optimális eredmény elérése érde-
kében elengedhetetlen az intenzív és 
harmonikus együttműködés a beru-
házásban érintett összes résztvevő 
között, ideértve az építtetőt, az épí-
tészt, a tervezőt, a kivitelezőt és a 
betontechnológust. A köztük zajló 
kommunikáció első lépése az elérni 
kívánt felület átfogó leírása. Az anyag- 
és gyártástechnikai keretfeltételektől 
elszakadva született kreatív elképzelé-
sek részletes egyeztetést igényelnek, 
amelyek magukban foglalják a meg-
valósíthatóság vizsgálatát is. Az épí-

tőanyagokhoz illeszkedő és műsza-
kilag is kivitelezhető követelmények 
meghatározásához, teljesítéséhez és 
értékeléséhez komoly szakismere-
tekre van szükség. Németországban 
ehhez az SB rendszer nyújt kapaszko-
dót, amely négy különböző kategóri-
ába sorolja a látszóbeton felületeket 
a megjelenési formájukkal szemben 
támasztott követelmények szerint, a 
csekélytől (SB 1) a különösen igénye-
sig (SB 4). Magasabb kategóriájú lát-
szóbetonok esetén mindenképpen 
javasolt próbafelületeket kialakítani, 
az elérni kívánt ill. elérni lehetséges 
látszóbeton-minőség előzetes meg-
ítélése és egyeztetése céljából.

Igényes kivitelezés
Reprezentatív építményeknél általá-
ban a hibátlan, homogén látszófelü-
leteket részesítik előnyben. Alapvető 
elvárás, hogy simák, pórusmentesek 
és egyenletesek legyenek. Struktu-
rális formajegyeket itt csak a héza-
gok kialakításával és a színhatással 
lehet érvényre juttatni. A fő kihí-
vást az jelenti a gyakorlatban, hogy 
az ilyen eredmény eléréséhez sima, 
nem nedvszívó zsaluhéj szükségelte-
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A különböző okokból „félresikerült“ látszóbeton 
felületek nemcsak a vizuális élményt csorbítják, 
hanem az építmény és az építési mód általános 
megítélését, elfogadottságát is, ami gazdasági 
kockázatot jelent mind a tervezőnek, mind a 
beruházónak. Ezért is fontos a profilhibák javítása, 
élve a modern betonkozmetika nyújtotta lehe-
tőségekkel. Betonfelület javításakor első lépés a 
hibás aljzat előnedvesítése és kiglettelése. Az MC 
Nafuquick termékprogramja használatra kész, 
hidraulikusan kötő simítóhabarcsokat kínál 
profilhibák gyors, esztétikus kijavításához. A 

műanyaggal módosított habarcsok időjárás-, 
fagy- és fényállóak. A tökéletes felület eléréséhez 
kell némi finommunka is: az Emcefix termék-
program durva, finom és szuperfinom javítóha-
barcsokból álló komplett rendszereket kínálja az 
optimális felületkiképzéshez. Az MC kozmetikai 
habarcsainak színbeállítása Repacryl additívval 
történik, amely három különböző színben áll ren-
delkezésre, és ráadásként a habarcs tapadását és 
bedolgozhatóságát is javítja; lehetővé téve ezzel 
a glettelt felületek tökéletes színbeli harmonizá-
lását. A berlini Stadtschloss építési munkálatainál 

Hibajavítás betonkozmetikával és betonretusálással

tik. Márpedig ha a zsaluzóanyag nem 
nedvszívó, az számos tipikus problé-
mának lehet a forrása, például nem 
kívánt szín- és porozitásbeli eltérése-
ket és egyenetlenségeket okozhat. „A 
minőségileg magas színvonalú látszó-
beton előállítása rendkívüli körültekin-
tést és szakértelmet igényel, pontosan 
tisztában kell lenni az anyag, a zsalu-
héj és a leválasztószer alkalmazható-
ságával és a közöttük zajló kölcsönha-
tásokkal – árulja el Dr. Jana Schütten, 
a Construction Chemicals szakterü-

let termékmenedzsere. – Különösen 
a leválasztószer helyes megválasztásá-
nak és precíz felhordásának van döntő 
jelentősége az egyenletes, pórussze-
gény felület elérése szempontjából.” 
Ezzel végeredményben megtakarítha-
tók az utólagos kiigazítások és beton-
kozmetikai műveletek. 

A négy új termékkategóriába sorolt 
Ortolan beton-leválasztószerekkel az 
MC minden igényt kielégítő megol-
dásokat kínál. Az Ortolan Classic kate-
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is használták az MC betonkozmetikai termékeit. 
A legnagyobb kihívást itt az jelentette, hogy a 
bejárati részre és a földszinti tartóoszlopokra SB 
3 besorolású látszóbeton volt előírva. Emcefix-
Spachtel F és Emcefix-Spachtel G alkalmazásával 
azonban ezeknek a szigorú 
esztétikai követelmények-
nek is sikerült maradéktalanul 
megfelelni. Így azután semmi 
nem rontja a monumentális 
építmény szemet gyönyör-
ködtető összképét.

góriába tartoznak az építéshelyszínen 
és az előregyártott elemeket előállító 
betonüzemekben használatos univer-
zális alkalmazások. A beton esztéti-
kája szempontjából fokozottan igé-
nyes alkalmazásokat öt különböző 
termék képviseli az Ortolan Extra 
kategóriában. A csúcsminőséget az 
Ortolan Premium jelenti, amely a cél-
zottan adalékolt nagy teljesítőképes-
ségű technológiai olajainak köszön-
hetően minőségi, akár SB4 besorolású 
látszóbeton felületek kialakítását is 

lehetővé teszi. A nagy tisztaságfokú 
bázisfolyadékokat felvonultató Orto-
lan Bio széria mellett a kitűnő levá-
lasztó hatáson és a zsalu kellemet-
len szagoktól mentes ápolásán túl a 
gyors biológiai lebomlás szól. Stutt-
gart vonzáskörzetében számos látszó-
beton felület készült Ortolan adalék-
szerek felhasználásával, többek között 
a Porsche Képzési Központja, egy rep-
téri irodaépület (New Office), továbbá 
két  bevásárlóközpont, a Gerber és 
a Milaneo. 

Toronyházak homlokzatai, stadionok, irodaépületek, vagy akár berendezési tárgyak: az építészek és tervezők előszeretettel aknáz-
zák ki a látszóbetonban rejlő sokoldalú lehetőségeket.

www.ow.ly/KXLOh

Felhasználási 
videó:
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A sikerrecept
Az adott betonelem minősége, struk-
túrája és látványa szempontjából ter-
mészetesen a felhasznált beton össze-
tételének is döntő jelentősége van. 
A receptúra kidolgozását azonban 
mindig össze kell kapcsolni a bedol-
gozási, tömörítési körülményekkel, 
valamint a zsalu, a zsaluhéj és a levá-
lasztószer kiválasztásával. A betonnak 
rengeteg alapkövetelményt kell tel-
jesítenie: ezek közé tartozik minde-
nekelőtt a jó összetartó képesség és 
az alapanyagok ingadozásával szem-
beni rezisztencia. A friss beton kon-
zisztenciájának megválasztásakor 
figyelembe kell venni az épületrész 
geometriáját, a vasalás sűrűségét és a 
bedolgozási módot. Egyre gyakoribb 
az igény sűrűn vasalt, filigrán és össze-
tett formák megalkotására nem nedv-
szívó zsaluhéj használata mellett, ami 
igen jó folyósságú, lágy konzisztenci-
ájú frissbetont követel meg. Az MC 
adalékszerek és adalékanyagok széles 
választékát kínálja erre a célra. Kiemel-
kednek ezek közül az MC-PowerFlow 
termékcsalád 1100-as sorozatába tar-
tozó, nagy teljesítőképességű PCE 
alapú folyósítószerek, amelyek maxi-
mális korai szilárdság biztosítása révén 

ütemesebb kizsaluzási ciklust tesznek 
lehetővé a betonüzemben, anélkül, 
hogy a felület minősége és természe-
tes megjelenése csorbát szenvedne. 
2011-ben MC-PowerFlow 1140 és MC-
PowerFlow 3100 termékeket használ-
tak a Gießeni Egyetem megépítésénél, 
így biztosítva a magas korai szilárdsá-
got és a jó bedolgozhatóságot csekély 
vízszükséglet mellett. Az eredmény: 
minőségi, SB 4 kategóriás, fehér színű 
látszóbeton, amely eleget tett a for-
mavilággal kapcsolatos  legmagasabb 
követelményeknek.

A Potsdami Éghajlatkutató Intézet 
energetikailag optimálisra tervezett 
új épületének látszóbeton felülete-
ihez az MC Ortolan Premium 702 
leválasztószerrel, Centrament N 5 
betonképlékenyítővel és Muraplast 
FK 43 folyósítószerrel járult hozzá. 
Az MC kínálatában a betontulajdon-
ságok célzott beállítására alkalmas 
további beton-adalékszerek is szere-
pelnek, például kötésgyorsítók, sta-
bilizáló- és viszkozitásmódosító sze-
rek. Légpórusképzők használata akkor 
ajánlott, ha növelni akarják a fagyál-
lóságot. Az Centrilit kiegészítő-anya-
gok az MC saját fejlesztésű nanokris-

tály-képző megoldása révén javítják a 
beton hajlító-húzó- és nyomószilárd-
ságát, valamint a tömörségét. Hasz-
nálatukkal ellenállóképes, szemre is 
tetszetős nagy teljesítőképességű lát-
szóbeton állítható elő.  Jó példa erre 
az ING-DiBa majna-frankfurti székháza, 
amelynek 265 változatban készült 
12.000 látszóbeton-elemét sikerült 
Centrilit NC adalékanyaggal tökéle-
tesen egyenletes és sima felületűre 
legyártani 2012-ben és 2013-ban.

Nem kívánt hatások
A látszóbeton előállításának alfája és 
ómegája a jó tervezés és az érintet-
tek közötti kommunikáció, amellyel 
kiküszöbölhetők az összképet tor-
zító jelenségek, például a márványo-
sodás és fátyolosodás, a jól kivehető 
réteghatárok, elszíneződések, színkü-
lönbségek, vízfolyások, rozsdafoltok. 
Ha mégis kialakulnak ilyenek, az MC 
betonkozmetikai hathatós segítsé-
get nyújtanak az eltüntetésükhöz (ld. 
a keretes írást a 7. oldalon). Az elké-
szült látszóbeton is állandó kölcsön-
hatásban van a környezettel. Az emlí-
tett, bedolgozással összefüggő okok 
mellett a felület vizuális megjelené-
sét később is csorbíthatják különféle 

tényezők: nedvesség, hőingadozás, 
fagyási-olvadási ciklusok, vagy éppen 
növények megtelepedése a felületen. 

Az Emcoril utókezelőszerek megóv-
ják a betonfelületeket a fenti időjárási 
viszontagságoktól. Az MC betonvé-
delmi és felületszilárdító termékei-
vel pedig tartósan tökéletes vizuá-
lis összhatás érhető el. A betonban 
rejlő lehetőségeknek jószerivel csak 
a képzelet szab határt. Időnként való-
ságos divatőrület tombol körülötte, 
így olyan területeket is meghódít, 
ahol korábban nem merült fel az 
alkalmazása: belsőépítészeti elemek, 
formatervezett bútorok, sőt, éksze-
rek és kiegészítők készülnek belőle, 
ami azt bizonyítja, hogy a beton sok-
oldalú felhasználhatóságával alapo-
san megihlette a dizájnereket. Újabb 
és újabb effektusokkal – csiszolással, 
polírozással, maratással – feldobva 
mindig más-más arcát mutatja. Az 
MC itt sem tétlenkedik: együttmű-
ködik a formatervezőkkel, nyitott az 
új ötletekre és igyekszik ráérezni a leg-
újabb betontrendekre.

 thomas.sieber@mc-bauchemie.de
 jana.schuetten@mc-bauchemie.de

A látszóbeton már az enteriőrök és formatervezett bútorok világát is meghódította. Ennek ékes példájaként a budapesti Bistro Gustorium pultjai, asztalai és falai látszóbetonból készültek. Nem 
mellesleg MC-TOP Fix speciális készhabarcs felhasználásával.
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