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HEBAU.de 
kaunistaa betonin! 

+ Know-How 

K
äyttöalueet ◄

 

 

► Pesubetonituotteet (hidastinpaperit ja  
     pintahidastimet)  
► Happokäsittelytuotteet  
► Impregnointi + kosteussuoja + graffitisuoja 
► Tehokkaat betonin irroitintuotteet  
► Kalkkihärmeen estotuotteet 
► Lisäaineet + kuidut 
► Fotobetonituotteet 
► Puhdistusaineet –  ruiskut . - tarvikkeet 
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Betonielementit ◄ 
Betinikivituotteet ◄ 

Wetcast-betoni ◄ 
Betonituotteet ◄ 

Arkkitehtibetoni ◄ 
Betonlattiat ◄ 

Terrazzo ◄ 
 



MitäMissäKukaMiksi? 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Ja ylipäätänsä mitä varten?                           
 
Betonijulkisivut  
Betoniset meluseinät 
Betonipilarit 
Betonipollerit ja -palisaadit 
Betonimuurikivet/-päällysteet 
Wetcast-betoni 
Betonilaatat/-pihakivet 
Betoniportaat/-tasot/-aitaukset 
Betonisäiliöt/-kaukalot 
Betonilattiat/-liikennepinnat 
Kuitubetoni 
Fotobetoni 
Betonikalusteetl 

          .... ja ....   
          .... niin .....  
          .... edelleen .....  
          .... edelleen .....   
          .... edelleen..... 

   
  kaunistaa betonin  

HEBAU 

HEBAU Chemie & Technik für 
die Bau- und Betonindustrie 
GmbH perustettiin 1968 ja on 
se siitä lähtien ollut itsenäinen 
omistajaohjattu perheyritys 
ilman konserniriippuvuuksia. 

Me toimitamme  
kokemusperäisen  
know-how‘n ja 
erityisesti kehitetyt 
tuotteet 
korkealuokkaisten 
betonipintojen 
valmistukseen. 

 
 
 
 
 

Yrityksemme osoite on:  
An der Eisenschmelze 13, 
D-87527 Sonthofen, 
Germany 
Puh. +49(0)/8321/6736-0,  
Fax +49(0)/8321/6736-36,  
Sähköposti: mail@hebau.de 
Internet: www.hebau.de  
(com, info, net, biz, at, it, fr ...) 

 

Meidän henkilöstöömme 
kuuluvat betoni- ja markkinointi-
ammattilaisia, kemistejä ja muita 
asiantuntijoita. Meidän 
yrityksemme on erikoistunut 
optisesti vaativia betonipintoja 
koskevien ongelmien ratkaisuun, 
samantekevää onko 
kysymyksessä betonielementit 
tai työmaabetoni.  
Eli kaikkialla siellä, missä 
betonilla on esteettinen tehtävä, 
johon se pitää  
jalostaa ja suojata. 

Me emme myy tavallisia 
rakennusmateriaaleja, vaan 
olemme ammattilaisia aivan 
todellisten korkealuokkaisten 
betonipintojen 
valmistuksessa esille 
tulevien ongelmien 
ratkaisijana. 
Tuotteet ja konsultointi, joita 
ei saa jokaisen „kulman 
takaa“! 
Me toimimme siellä, missä 
luovuus liittyy betoniin,  
         siis kaikkialla.  

Meidän tuotteemme: 
► Pintahidasimet (paperit ja nestemäiset) pesubetonipintojen 
valmistukseen 
► Geelit kevyesti happopestäville pinnoille  
► Näkyvien pintojen suoja-aineet 
► Wetcast – ja näköbetonin korkealuokkaiset irrotinaineet  
► Impregnointiin – hydrofobinointiin– graffitisuojaukseen 
► Tuotteet kalkkihärmeen estoon  
► Erikoislisäaineet 
► Kuidut – ei hiushalkeamia  
► Irrotinaineet - puhdistusaineet - paineruisku - tarvikkeet 
 
 



 
 

 
 

www.hebau.de  
Datenblätter  Referenzen  Zertifikate  Neuheiten  Fotos  Videos  Presseinfos  

• Tekniset esitteet 
• Kuvitetut käyttöohjeet 
• Referenssikohteet 
• Lisäinformaatiot …. 
 

• Valokuvagalleria 
• Käyttö-- 
   ja koulutus- 
   videot 
• Todistukset ….. 

• Yksityiskohtaiset tuoteselitykset 
• Käyttöalueet 
• Uutiset ja lehdistötiedoitteet 
• Monikieliset esitteet 
• Ammattikirjallisuus ….. 
 

http://www.hebau.de 



Pesubetonipintojen „prosessinsalpaajat“  
CSE®
 

 pintahidastin 
Tuotekuvaus: 
CSE® pintahidastin toimii pesubetonipintojen valmistuksessa rouhebetonin pintakerroksen sementtiliiman kovettumisprosessin „salpaajana“. 11 tyyppiä eri vaikutussyvyyksille, 
hienopestyistä karkeapestyihin rouhebetonipintoihin. Käyttökohteita ovat esim. arkkitehtibetoni, erikoisesti julkisivuelementit, betonilaatat, koristebetonituotteet, työmaabetonista 
valmistettujen liikennealueiden koriste- tai melua alentavat pesubetonipinnat.   CSE® pintahidastin soveltuu käytettäväksi kaikissa muottimateriaaleissa ja –muodoissa ja sitä 
voidaan käyttää myös korkeissa lämpötiloissa sekä yli viikonvaihteen muottiin jäävässä tuotannossa.  
 
Käyttöalueet: 
Betonielementeissä: pestyt/hienopestyt betonipinnat, erikoisesti julkisivuelementit, pesubetonilaatat ja –kivet, koristebetonituotteet 
Paikalle valetuissa betonirakenteissa: pestyt/hienopestyt liikennealueet ja koristeelliset lattiat, työsaumapintojen, yms. karhennus 
 
Etuja:  
Yleistä: pintahidastinteknologia, joka soveltuu negatiivi- ja positiivimenetelmille, hyvin säästäväinen käyttö, saatavana yhdelletoista (11) eri pesusyvyydelle mikrohienopestyistä 
karkeapestyihin pintoihin, hyvä väripeittovoimakkuus ja kevyt käsitellä. Voidaan käyttää myös viikonvaiheen yli kuivumaan jäävässä tuotannossa, kuten myös korkeammissa 
lämpötiloissa. Nopea pesu. Tuloksena merkittävästi parempi laatu, kuin perinteisillä hidastinpastoilla tai pintahidastimilla työskenneltäessä. 
Negatiivimenetelmässä: hankauskestävä, nopeasti kuivuva, ruiskutus- ja sivelykykyinen. Soveltuu kaikille muottimateriaaleille ja – muodoille. Yksinkertainen muotinpuhdistus.  
Positiivimenetelmässä: Helppo ruiskuttaa, hajuneutraali („solotop“ - versio), pesuun asti kestävät sadesuoja- ja jälkikäsittelyominaisuudet („multitop“ - versio)  
 
Toimitusversiot: 
Käytössä erotetaan pääasiassa negatiivimenetelmä (pintahidastin levitetään muottipinnalle) ja positiivimenetelmä (pintahidastin levitetään tuoreelle betonipinnalle). Molemmille 
menetelmille toimitetaan CSE® pintahidastimia yhteensän neljänä (4) eri versiona:  
Negatiivi- ja positiivimenetelmille:  CSE® pintahidastin, „pro“ - versio, liuotepohjainen  
  tai    CSE® pintahidastin, „nova - versio, liuotteeton 
Vain positiivimenetelmille: CSE® pintahidastin, „solotop - versio, liuotteeton 
  tai    CSE® pintahidastin, „multitop“ - versio, liuotteeton, sisältää sadesuoja- ja jälkikäsittelyominaisuudet 
Toimitamme seuraavat tyypit (kysyttäessä myös erikois- ja välityypit mahdollisia): 
Tyypi: CSE® 005 CSE® 01 CSE® 02 CSE® 10 CSE® 25 CSE® 50 CSE® 70 CSE® 130 CSE® 200 CSE® 300 CSE® 400 
Värikoodi: sininen sininen ruskea vihreä keltainen vaal.-punain. harmaa valkoinen oranssi violetti violetti 
Raekoko: 0-4 mm 0-4/8 mm 2-8 mm 2-8 mm 4-8 mm 6-8/12 mm 8-16 mm 8-16/22 mm 12-16/32 mm 16-32 mm 16-32/54 mm 
Pesusyvyys  
((kaavamaisesti 
esitettynä): 

ca. 0,3 mm 
 
 
 

Ca. 0,5 mm ca. 1,0 mm ca. 1,5 mm ca. 2,0 mm ca. 2,5 mm ca. 3,0 mm ca. 4,0 mm ca. 5,0 mm ca. 6,0 mm ca. 7,0 mm 

 
Lisätarvikkeet: 
CSE Transform = muotinirrotusaine, helpottaa muotinpuhdistusta, kun käytössä on CSE® pintahidastin (käytetään vain CSE® pintahidastin „pro“- version kanssa). 
CSE Reiniger = työvälineiden puhdistusaine (käytetään vain CSE® pintahidastin „pro“- version kanssa) 
RSE 300 = saumojen karhennuslakka: työsaumojen ja muiden betonipintojen tartuntapintoihin, pintahidastin – perustainen, joka voidaan sivellä muottipinnoille tai ruiskuttaa tuoreille 
betonipinnoille. 
 Rullat ja siveltimet pintahidastimien työstöön (vain  CSE® pintahidastimien „pro“ und „nova“ käsittelyyn) + erikoisruiskut CSE ® pintahidastimille „solotop“ und „multitop“ 
Tuoteyhdistelmät – tuotesuositukset - tuotepaketit:  
• Betonielementitl/betonilaatat ja –kivet, pestyt pinnat negatiivimenetelmä: ARCON-Fluid SCC  + CSE® pintahidastin „pro“ tai „nova“  + COLORFRESH intensiv –tai- COLORTEC Max 
• Betonielementitl/betonilaatat ja –kivet, pestyt pinnat positiivimenetelmä:  ARCON-Fluid SCC  + CSE® pintahidastin „solotop“ tai „multitop“ + COLORFRESH intensiv – tai - COLORTEC Max 
• Betonituotteet, pestyt pinnat positiivimenetelmällä:    CSE® pintahidastin „solotop“ tai„multitop“    + COLORFRESH intensiv – tai - COLORTEC Max 
• Paikalle valettun betonin seinäpinnat, pestyt pinnat negatiivimenetelmä:   ARCON-Fluid SCC + CSE® pintahidastin „pro“   + COLORFRESH intensiv – tai - COLORTEC Max 
• Paikalle valettun betonin lattiapinnat, pestyt pinnat positiivimenetelmä:     ARCON-Fluid SCC + CSE® pintahidastin „solotop“ tai „multitop“ + COLORFRESH intensiv – tai - COLORTEC Max 
• Wetcast-betoni hienopestyt pinnat negatiivimenetelmällä:    ARCON-Fluid SCC  + CSE® pintahidastin „nova“, tyyppi 005   + COLORFRESH intensiv – tai - COLORTEC Max  
Erikoiskäyttö: 
• Betonielementit/betonilaatat, ”hiekkapuhallettu“ negatiivimenetelmällä:    ARCON-Fluid SCC  + CSE® pintahidastin „nova“, tyyppi 005 „puhallusaineena“ + COLORFRESH intensiv –tai- COLORTEC Max 
• Työsaumojen tai muiden betonipintojen karhennus:     RSE 300 saumakarhennuslakka 



 

Negatiivimenetelmä (käyttö muottipinnalle): 
1. päivä – levitetään CSE ® pintahidastin ja sen kuivuttua valetaan betoni muottiin                                                                                                                             elementti puretaan  ja pinta pestään  -  2. päivä 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Positiivimenetelmä (käyttö tuoreelle betonipinnalle): 
1. päivä – tuoreen betonin valu ja päälle ruiskutetaan CSE ® pintahidastin …          pinta pestään – 2. päivä 

 
 
 
 
 
 
 



Pesubetonihidastinpaperit 
► RSE-paperi 01           ► SE-paperi        ► HEBAU® WB-paperi        
 
Tuotekuvaus: 
HEBAU pesubetonihidastinpaperit soveltuvat betonilaattojen, käytävälaattojen, terassilaattojen, porraslaattojen, yms. pesubetonipintojen valmistukseen ja niitä voidaan käyttää 
kaiken tyyppisissä laattakoneissa tai valmistettaessa erikoistuotteita. Soveltuvat sekä pysty- että vaakapinnoille, maakuiville betonimassoille kuin myös muille massanotkeuksille. 
Paperin takapuoli on päällystetty vedenpitävällä muovipinnoitteella ja sen etupuoli on pinnoitettu luotettavalla ja tarkasti vaikuttavalla pintahidastimella tai „prosessinsalpaajalla” . 
(RSE-paperi 01). Takasivulla on lisäksi kutakin pesusyvyyttä osoittava helposti tunnistettava värikoodi.  
Käyttöalueet:  
Pesu-/hienopesubetonipinnat, erikoisesti betonilaatat ja –kivet sekä koristebetonituotteet. 
Etuja: 
Hyvin helppo ja luotettava käyttö, saatavissa myös mikropesuversioina, hyvin joustavat pesusyvyys-tyypit ja toimitusmitat. 
Toimitettavat tyypit: 
Leikattujen arkkien vakiokoot ovat: 40x20 cm, 40x40 cm, 40x60 cm, 40x80 cm, 50x25 cm, 50x50 cm, 50x75 cm, 100x100 cm (250 qm/pakkaus) 
Paperirullien vakiokoot ovat: 100 cm, 120 cm, 150 cm, 160 cm (vähintään 100 m/rulla) 
Toimitamme seuraavat hidastinpaperityypit (myös erikois- ja välityypit mahdollisia): 
Tyyppi: RSE-paperi 01 SE- paperi WB- paperi  

„harmaa“ 
WB- paperi  
„keltainen“ 

WB- paperi  
„sininen“ 

WB- paperi  
„vihreä“ 

WB- paperi  
„punainen“ 

Raekoko: 0-4/8 mm 0-4/8 mm 4-8 mm 4-8 mm 8-12 mm 8-16 mm 16-32 mm 
Auswaschtiefe 
(schematisch 
dargestellt): 

noin 0,5 mm noin 0,7 mm noin 1-2 mm noin 2 mm noin 2-4 mm noin 3-5 mm noin 5-8 mm 
 
 
 Tuoteyhdistelmät – tuotesuositukset - tuotepaketit:  

Notkeat betonimassat:  ARCON-Fluid+Plus  + HEBAU paperi  + COLORFRESH intensiv tai COLORTEC Max 
Kuivat betonimassat:  HYDROMIX-Fluid 50  + HEBAU paperi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Geeli patinoitavien betonipintojen valmistukseen 
► MICROGEL® 
 
Tuotekuvaus: 
MICROGEL® sisältää rajapinta-aktiivisia ja happamia aineosia happokäsittelyllä patinoitavien betonipintojen valmistukseen. Betonipinnat näyttävät hyvin „aidoilta“, sillä MICROGEL® 
happogeelikäsittelyssä poistetaan kovettuneen betonin pinnasta hyvin ohut sementtikalvo, jolloin pienimmät sora- ja hiekkarakeiden kärjet paljastuvat tasaisesti näkyviin. Erilaisilla 
resepteillä voidaan saada aikaan optisesti hyvin vaativia, esim. luonnonkivipintojen näköisiä mikropestyjä betonipintoja.  
Käyttöalueet: 
Betonielementtituotantoon kaikentyyppisten korkeatasoisten betonipintojen valmistukseen, erikoisesti arkkitehtibetoni, betonilaatat ja betonituotteet, kuten julkisivuelementit, porraslaatat, 
tasot, muurikivet …   
Edut: 
MICROGEL® toimitetaan hyytelömäisenä geelinä ja se on siksi hyvin käyttövarma tuote vaakasuorien ja jopa pystysuorien pintojen mikropesukäsittelyyn. Aikaisemmin 
suolahapolla tai vastaavilla tuotteilla pystysuorien pintojen käsittelyssä syntyneitä valumia ei enää tule esille. MICROGEL® sisältää vain korkealuokkaisia raaka-aineita, jotka 
ovat lähes hajuneutraaleja ja siitä syystä se on hyvin käyttäjäystävällinen tuote. Riippuen kulloinkin halutuista ominaisuuksista, voimme toimittaa useampia 
happogeelityyppejä. 
Toimitustyypit: 
MICROGEL spezial – lähes hajuton 
MICROGEL forte – optimoitu vaikutus 
MICROGEL V01 – erikoisesti pystysuorille pinnoille, ruiskutettava 
Lisätarvike : 
MICROGEL paineruiskut (erikoisrakenne MICROGEL’ia varten) 
Tuoteyhdistelmät – tuotesuositukset - tuotepaketit:  
ARCON-Fluid SCC + WABICON HP irrotusaine + MICROGEL 
+ COLORFRESH intensiv tai COLORTEC Max 
 
 

Korkeatehoinen tartunnanestoaine 
► WETCAST-FormFluid HP    ► WABICON HP 
Wetcast-muovimuottien erikoisirrotusaine       Kaikille betonimassoille ja muottimateriaaleille soveltuva  

      näköbetoni – muotinirrotusaine  
 

Tuotekuvaus: 
Erikoisirrotusaine Wetcast – menetelmällä 
tapahtuvaan koristeellisten betonituotteiden 
tuotantoon, jossa useimmiten käytetään herkkiä 
muovimuotteja (ABS, PU, Silikon, Latex tai 
vastaavia). Johtavat muottivalmistajat ovat 
vahvistaneet WETCAST – FormFluid HP:n 
sopivan erittäin hyvin käytettäväksi muotin-
irrotusaineena yhdessä heidän muottimateri-
aaliensa kanssa. 
Käyttöalueet:  
Ns. Wetcast-betonin (usein ITB) muovimuoteissa 
(PU, ABS, Silikon …) tai muottipinnoitteena. 
Etuja:  
Suojaa herkkää muottimateriaalia, soveltuu 

käytettäväksi yhdessä erilaisten betonimassojen ja väribetonien kanssa, tuottaa korkeatasoisen 
näköbetonilaadun ilman varjo- tai huokosmuodostumia ja mahdollistaa helpon ja yksinkertaisen, myös 
eriaikaisen muotista purun (useampi päivittäinen purku – 72 tunnin viikonlopun yli menevä purkuaika). 
Vahvat työstöominaisuudet, helppo työstää, voidaan levittää muottipinnoille ruiskuttamalla, lyhyt 
kuivumisaika, on hyvin tehokas ja säästäväinen käytössä. WETCAST-FormFluid HP voidaan toimittaa 
myös tiivisteenä.  
Lisätarvike: HEBAU irrotusaineen paineruisku 

uudet tyyppit 

Johtavien muottivalmistajien suosittelema!  
Tuotekuvaus: WABICON HP on biologisesti 
hajoava irrotusaine, joka ei sisällä liuottimia eikä 
mineraaliöljyjä ja soveltuu virheettömien, 
huokosettomien betonipintojen valmistukseen. 
Kuivuttuaan se muodostaa muottipinnalle 
erottavan filmikalvon, joka estää kuivan betonin  
tarttumisen muottiin ja varmistaa sileän, huokosettoman, 
laikuttoman ja pölyttömän betonipinnan valmistuksen. 
Käyttöalueet: Korkeat vaatimukset täyttävien betonipintojen 
valmistukseen, erikoisesti näköbetonipintojen tuotantoon. 
WABICON HP:n korkealuokkaisten vaikuttavien aineosien ja 
fysikaalisten vaikutusominaisuuksien ansiosta soveltuu se 
kaikentyyppisille teräs-, puu- ja muovimuoteille (teräsmuotteille 
mukana ruostesuoja), myös pystysuorassa tapatuville valuille 
sekä erikoismuoteille. 
Etuja: Hyvän irrotustehokkuuden ansiosta paljastuu muotista 
purun jälkeen laikuton, muottipuhdas ja väriaito betonipinta 
näkyviin. Muotin kestoaika pitenee ja sen puhdistusaika kutistuu 
minimiin. WABICON HP voidaan toimittaa myös tiivisteenä! 
Ohennus 1:1 tislatulla vedellä.  

HEBAU 
korkeatehoinen

irrotusaine 

 

halpa—

öljypohjainen 
irrotusaine 

 

suuri pinta-alan peitto 

=  

vähäinen tarve + 

hyvät betonipinnat 

Valumia!  

pieni pinta-alan peitto 

 =   

suuri tarve +  
huonot betonipinnat 

 



► COLORFRESH intensiv  
 

 
 

► COLORTEC MAX 
 
 
 

►

 
 

 
 

► COLORTEC Rapid 
HYDROFOBINEN 
• vettä-/likaa hylkivä 
• hengitysaktiivinen 
• liuotteeton 
• UV-kestoinen/ei kellastumista 
 
Optinen vaikutus: 
• näkymätön  

SUOJAUSOMINAISUUDET: 
• kalkkihärmeen esto  
• vettähylkivä 
• ei liimaava kuivumisvaiheessa 
• likaahylkivä koskien yleistä rapautumista ja suurinta osaa kaikkia perinteisiä likaantumisia 
• värien keston pitkäaikaissuoja 
• parantaa tiesuola- ja yleistä säänkestävyyttä 
• soveltuu sekä betonielementtien että paikallavalubetonin impregnointiin, esim. käsittely heti 

muotista purkamisen jälkeen mahdollista  
• erittäin yksinkertaista ja varmaa käsitellä 
• ei haittavaikutuksia perinteisten saumamateriaalien tartuntaominaisuuksiin 
• ihanteellinen sekä sileäpintaisille että strukturoiduille betonipinnoille! 
 

KÄYTTÖALUEET: 
Näköbetoni 
• arkkitehtibetoni - elementit 
• paikallevalubetoni, näköbetoni 
esim. julkisivuelementit, paikallavalubetoniseinät, kantavat 
betonirakenteet, jne. 

lisäksi rappaus, laasti, kuitubetonilaatat 
 
Sisä-ja ulkokäyttöön. (aluksi suositellaan tekemään 
esikokeet mukaan luettuna kokeet ulkotiloissa/sadetus ) 

 
 

► PROWALL I + II 
GRAFFITI-suojapinnoitus  
luonnollisen vahan pohjalle perustuva 
erikoispinnoite. 
Saatavana liuotteettomana versiona 
(=PROWALL II) 
Yksikomponenttinen systeemi! 
 
Optinen vaikutus: 
• näkymätön 

SUOJAUSOMINAISUUDET: 
• graffitisuojaus.  
• vettähylkivä 
• UV-kestoinen/ei kellastumista. 
• kalkkihärmeen esto 
• parantaa pakkaskestävyyttä 
• likaa hylkivä koskien sekä graffititöherryksiä että suurinta osaa kaikkia perinteisiä likaantumisia 
• värien keston pitkäaikaissuoja 
• hyvin yksinkertaista ja helppoa käsitellä. Likaantumiset voidaan puhdistaa painepesurilla ilman 

erillisiä kemiallisia puhdistusaineita.  
 

KÄYTTÖALUEET: 
Kaikenlaiset seinäpinnat,   
eli imukykyiset ja ei imukykyiset betoni-, luonnonkivi-, 
rappaus-, klinkkeri- metalli-, puu-, kuitubetoni-, yms. alustat, 
esim. meluseinät, rakennusten julkisivut, alikulkutunnelit, 
siltapilarit, yms.  
 
Sisä-ja ulkokäyttöön. 

 

IMPREGNOINTI 
• vettä-/likaahylkivä 
• hengitysaktiivinen 
• liuotteeton 
• UV-kestoinen/ei kellastumista 
• kulutuskestävä 
 
Optinen vaikutus: 
• kevyesti väriefektejä syventävä 
• kevyesti silkkikiiltoinen 

SUOJAUSOMINAISUUDET: 
• erittäin hyvin likaa hylkivä, esim. öljy- ja ruoka-aineliat, yleinen rapautuminen, kuljetuksessa ja 

asennuksessa esille tulevat liat ja parkkihappo (lehdistä/kukista) jne.  
• kalkkihärmeen esto 
• vettähylkivä 
• integroitu CO2-sulku, = raudoituksen korroosiosuoja 
• parantaa tiesuola- ja yleistä säänkestävyyttä  
• värien keston pitkäaikaissuoja 
• soveltuu tehdasmaiseen impregnointiin (voidaan käyttää jopa tuoreelle betonipinnalle!) 
• ei haittavaikutuksia perinteisten saumamateriaalien tartuntaominaisuuksiin 
 

KÄYTTÖALUEET: 
Betoni ja luonnokivi 
• betonirakennustuotteet, terrazzo, betonikivet ja -laatat 
• arkkitehtibetoni - elementit 
• paikallevalubetoni, näköbetoni 
• luonnonkivi, klinkkeri, rappaus, laasti, kuitubetonilaatat 
esim. julkisivuelementit, käytävä- ja terassilaatat, pihakivet, 
kantavat betonirakenteet, palisadit, pylväät, paikallevalu – 
näköbetoni, leimasinbetoni, jne. 

Sisä-ja ulkokäyttöön 

IMPREGNOINTI 
• vettä, öljyjä ja likaa hylkivä 
• hengitysaktiivinen 
• liuotteeton 
• UV-kestoinen/ei kellastumista 
• kulutuskestävä 
 
Optinen vaikutus: 
• näkymätön 

SUOJAUSOMINAISUUDET: 
• erittäin hyvin likaa hylkivä, esim. öljy- ja ruoka-aineliat, yleinen rapautuminen, kuljetuksessa ja 

asennuksessa esille tulevat liat ja parkkihappo (lehdistä/kukista) jne.  
• kalkkihärmeen esto 
• vettä hylkivä 
• parantaa tiesuola- ja yleistä säänkestävyyttä  
• värien keston pitkäaikaissuoja 
• ei liimaava kuivumisvaiheessa 
• soveltuu tehdasmaiseen impregnointiin 
• erittäin yksinkertaista ja varmaa käsitellä 
• ei haittavaikutuksia perinteisten saumamateriaalien tartuntaominaisuuksiin 
 

KÄYTTÖALUEET: 
Betoni ja luonnokivi 
• betonirakennustuotteet, terrazzo, betonikivet ja -laatat 
• arkkitehtibetoni - elementit 
• luonnonkivi, klinkkeri, rappaus, laasti 
• kuitubetonilaatat 
esim. julkisivuelementit, käytävä- ja terassilaatat, pihakivet, 
kantavat betonirakenteet, palisadit, pylväät, jne. 

 
Sisä-ja ulkokäyttöön 

Näkymätön, likaa ja öljyjö hylkivä,  
ei liimaava, liuotteeton 

Väriefektejä syventävä, silkkikiiltoinen ja CO2- sulku,  
likaa/öljyjä hylkivä, ei liimaava, liuotteeton 

Voidaan käyttää välittömästi muotista purun jälkeen, näkymätön 
hydrofobinen, liuotteeton 

Yleiskäyttöön, näkymätön, 
graffitisuoja + hydrofobinen 

Voidaan levittää heti muotista puretuille 
betonipinnoille. näkymätön, hydrofobinen, 
liuotteeton,  



vasen kuva:    oikea kuva: 
ilman HYDRO   HYDROMIX   
MIX’a                 lisäaineella 
  

Vasen kuva:     Oikea kuva: 
ilman TECHNO-TECHNOFIBER 
FIBER’iä             muovikuiduilla 
 

► HYDROMIX-Fluid 
Tuotekuvaus: 
HYDROMIX-Fluid 50 on betonin erikoislisäaine, jossa on erikoisesti vaikuttavia raaka - aineita vettähylkivien betonipintojen valmistukseen. Tämän avulla saadaan betonin 
pintaan muodostuvan ensi- ja toissijaisen kalkkihärmeen määrä merkittävästi vähennettyä tai jopa kokonaan estettyä.  
Käyttöalueet: 
HYDROMIX-Fluid 50 on kehitetty käytettäväksi betonituotteiden valmistuksessa, kuten esim. pihakivissä, palisadeissa, käytävälaatoissa, askellaatoissa, muurikivissä, jne.  
Etuja: 
Kalkkihärmeen vähentäminen tai täydellinen esto. Pitkäaikainen sääsuoja. Värien ja väripigmenttien pitkäaikaissuoja. Parantaa pakkaskestävyyttä ja tiesuolan kestoa. 
 
 

► ARCON-Fluid 
Tuotekuvaus:  
ARCON-Fluid+Plus on uudenaikainen notkistin, jonka perustana ovat vaikuttavat raaka - aineet itsetiivistyvien (ITB) betonimassojen valmistukseen.  
Käyttöalueet:  
ARCON-Fluid+Plus on kehitetty arkkitehtibetonin ja betonituotteitten valmistukseen ja joka toimii myös ilman reseptimuutoksia. 
Etuja: 
ARCON-Fluid+Plus:lla tuotetaan homogeenisempia massoja, joissa on vähäisempi erottuminen ja täten parempi kiviainesjakauma, joka vaikuttaa 
erikoisesti työstettyjen pintojen (pesubetoni-, happopestyt, hiekkapuhalletut, hiotut pinnat) osalta merkittävään laatutason parannukseen.  
 
 

► TECHNOFIBER 
Tuotekuvaus:   
TECHNOFIBER-kuidut ovat alkalikestoisia muovikuitu – yhdistelmiä estämään betonin hiushalkeamia. (useamman puolueettoman testausinstituutin todistukset). 
Useamman käytännössä koetun kuitutyypin uudenaikaisella yhdistelmällä saavutetaan hyvin tehokas sekoitusmäärä vain noin 0,75 kg/m³. TECHNOFIBER’n käyttö 
tarjoaa valmistuksessa ja työstössä monia optioita lopputuotteen laadunparannuksen ja säästöpotentiaalin suhteen.  
Käyttöalueet: 
Suosteltava käyttöalue käsittää kaikki sementtipohjaiset tuotteet, joissa on hiushalkeamariskejä, erikoisesti rappaus-, muuraus- ja tasoitemassat, teollisuuslattiat, 
kellarilattiat ja muut liikennealueet tai muut rakennusosat.  
Vähentää tai poistaa hiushalkeamien muodostumista, parantaa varhaislujuutta, iskukestävyyttä, vastustuskykyä ja lämmönkestoa, sen lisäksi vaikuttaa raudoituksen-
omaisesti. 
Hyvä sekoittuminen pakkosekoittajissa, betoniasemilla ja autosekoittajissa. Kestää yleiset lisäaineet. 
 
 

► RSE 300 saumojen karhennuslakka 
Tuotekuvaus: 
Työsaumojen valmistuksessa on monissa tapauksissa huomioitava, että betonointia jatkettaessa on valmiina olevien saumojen 
pinnoissa oltava hyvät tartuntapinnat olemassa, jotta uuden betonin tartunta on varmaa. Tämän varmistamiseksi löytyy erilaisia 
mahdollisuuksia, esim. kuivuneen betonipinnan hiekkapuhallus tai piikkaus, kemiallinen tartuntasysteemi tai manuaalinen betoni-
pinnan työstö moukarilla ja taltalla. Kaikki nämä metodit vievät hyvin paljon aikaa ja ovat kalliita. RSE 300 saumojen karhennus-
lakan käyttö tekee betonipintojen karhennuksen mahdolliseksi ilman betonin jälki- tai mekaanista työstöä. Muotin purun (muotissa 
valetut pinnat) tai betonin kovettumisen (pystysuorat pinnat) jälkeen poistetaan sementtiliima noin 5 mm:n syvyydeltä joko paine-
pesurilla tai harjaamalla. Valmista – tartuntapinta on kunnossa.  
Käyttöalueet:  
RSE 300 saumojen karhennuslakalla voidaan karhennetut betonipinnat valmistaa nopeasti ja taloudellisesti betonoitujen liikunta-, yms. saumojen 
tartuntaominaisuuksien kasvattamiseksi. Sekä paikallavalubetoni- että betonielementtikäyttöön.  
Etuja:  
Soveltuu negatiivimenetelmä- (= käyttö muottipinnalle) ja positiivimenetelmäkäyttöön (= käyttö suoraan tuoreelle betonipinnalle). Hyvin säästäväises- 
ti, nopeasti ja kevyesti työstettävää, vähäiset neliökustannukset, soveltuu erimuotoisille vaaka- ja pystysuorille muoteille, hyvä väripeitto ja näkyvyys, erikoisen hankauskestävää, nopeasti kuivuvaa. Värikoodaus 
yksinkertaistaa tuotteen tilaamisen, hyvin luotettavaa, sopii ruiskutettavaksi ja siveltäväksi. Positiivimenetelmässä voidaan myös vaakasuorat tuorebetonipinnat karhentaa. Tässä tapauksessa RSE 300 saumojen 
karhennuslakka ruiskutetaan yksinkertaisesti tuoreen betonin karhennettavan osan päälle, josta se seuraavana päivänä harjataan tai pestään painepesurilla pois ja näin syntyy pinta, johon betonointia voidaan heti 
jatkaa. Tämän tekevät mahdolliseksi RSE 300 lakan kemialliset aineosat, jotka estävät sementtiliiman kovettumisen n. 5 mm:n syvyydeltä. Muu betonirakenne ja rakenteelliset ominaisuudet säilyvät muuttumattomina. 
Vertailulaskelmat tämän ja muiden menetelmien välillä ovat osoittaneet, että tässä RSE 300 karhennusmenetelmässä voivat kustannussäästöt per m² olla jopa 90% edullisemmat muihin menetelmiin verrattuna. 

Betonin erikoislisäaine! 
Kalkkihärmeen esto! 

Erikoislisäaine koristebetonille!  
Suojaa erottumiselta + helpottaa työstämistä!  

Erikois - muovikuidut 
Hiushalkeat pois! 

Työsaumoihin! 
Varmistaa hyvän tartunnan! 



Pintagalleria: (Betonipintoja, jotka on valmistettu meidän tuotteilla) 

 

happokäsitelty pinta            mikropesty pinta                hienopesty pinta                keskisyväpesty pinta             karkeapesty pinta 
MICROGEL                   CSE pintahidastin 005, 01         CSE pintahidasin 02, 10, 25        CSE pintahidastin 50, 70, 130      CSE pintahidastin 200, 300, 400 

RSE-paperi 01                 SE-paperi, WB-paperi «harmaa»    WB-paperi «keltainen», «sininen»    WB-paperi «vihreä», «punainen» 
 
   
   

 
 
 
 
 
 
 
 

impregnointi             graffititöherrysten suoja   Wetcast-betoni §               näköbetoni                  kuitubetoni                   kalkkihärmeen esto 
COLORFRESH/COLORTEC  PROWALL             ARCON-Fluid/WETCAST-FormFluid    WABICON HP/COLORTEC         TECHNOFIBER                HYDROMIX 
   
 
 

Tuoteyhdistelmiä - tuotepaketteja:  
• sileä yläpinta - näköbetoni: ARCON-Fluid SCC  + WABICON HP         - optiona – HEBAU irrotusaine - paineruisku   + COLORFRESH intensiv –tai- COLORTEC Rapid  
• sileä yläpinta - Wetcast: ARCON-Fluid SCC  + WETCAST-FormFluid HP                                     + COLORFRESH intensiv –tai- COLORTEC Rapid  
• happokäsitelty yläpinta: ARCON-Fluid SCC  + WABICON HP          + MICROGEL    + SOX-paineruisku       + COLORFRESH intensiv –tai- COLORTEC Max 
• pesubetonipinta - julkisivu: ARCON-Fluid SCC  + CSE pintahidastin - optiona -  + CSE Transform   + CSE-puhdistin        + COLORFRESH intensiv - tai - COLORTEC Max 
• pesubetonipinta – betonilaatat ja -kivet:  ARCON-Fluid SCC  + CSE pintahidastin   - vaihtoehtona - HEBAU hidastinpaperi              + COLORFRESH intensiv - tai - COLORTEC Max 
• pesubetonipinta – betonituotteet:  CSE pintahidastin  - vaihtoehtona - HEBAU hidastinpaperi                              + COLORFRESH intensiv - tai - COLORTEC Max 
• pesubetonipinta – paikallevalubetoni:  ARCON-Fluid SCC + CSE pintahidastin                                        + COLORFRESH intensiv - tai - COLORTEC Max 
• puhallettu, taltattu pinta: …   ARCON-Fluid SCC   - optional - + CSE pintahidastin „nova“005 (puhallusapu)                   + COLORFRESH intensiv - tai - COLORTEC Max 
• tasoitteet, teollisuuslattiat: ARCON-Fluid SCC   + TECHNOFIBER                                       + COLORFRESH intensiv - tai - COLORTEC Max 
• väribetonituotteet:  HYDROMIX-Fluid 50 - vaihtoehtona - + STEINREINIGER yleispuhdistusaine 
• yleiset seinäpinnat:   PROWALL graffitisuoja 
• erikoiskäyttö fotobetoni:  Fotolith-fotobetonifolio 
• erikoiskäyttö työsaumat: RSE 300 saumojen karhennuslakka 
Valokuvaluettelo: sivu 1: 9 Schwab Stein (de), 10 Ramböck (at), 16 Vibrapac (it), 21 Querzoli (it) - sivu 2: 1 Herrfeld, 2 Sonthofen.de, 6 Dechant (de), 8 Querzoli (it), 9 Schwab Stein (de), 10 Ramböck (at), 11 Kronimus (de), 12 Creabeton (ch), 13 Papenburg 
(de), 15 BM Anlagenbau (de), 18 Oxystone (kr), 20 Mueva (de), 21  Idealwork (it), 23 Hardscape Resourcing (uk), 25 Trutmann (ch), 27 Postone (kr), 28 MOWOS (de) . sivu 3:  katso hebau.de  -  sivu 4: 3 Spancrete (us), 7 Ramböck (at), 9 Creabeton (ch), - sivu 5: 5 
Querzoli (it), 11 Marbeton (de), 18 Idelwork (it) - sivu 6: 2-9 Harada (jp), 11 Tsimento Domi (gr) - sivu 7: - sivu 8: 2-5 BM Anlagenbau (de) - sivu 9: 4 Vibrapac (it) - sivu 10: 16 Stoneage (cz), 25 BM-Anlagenbau (de) - sivu 11: 4 Imbau (de),  5 Btw Uetze (de) + Vibrapac 
(it), 6 Fairbrother (aus), 7 Bartram (de), 8 Ad-Media/Max Bögl (de), 9 Mowos (de), 10 MUEVA (de), 11 Stadt Langewiesen (de) 

… enemmän valokuvia ja esimerkkejä: www.hebau.de 



Referenssit? Kyllä, meillä on!    
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 Betonipintojen „prosessinsalpaajat“ Käyttöalueet 
    CSE® pintahidastin   

 ► pro sarja 
 ► nova sarja 
 ► solotop sarja 
 ► multitop sarja 

Negatiivi- ja                           ►pro sarja          = ppp iiinnntttaaahhhiiidddaaasssttt iii nnn, liuotepohjainen 
positiimenetelmille:               ►nova sarja        = ppp iiinnntttaaahhhiiidddaaasssttt iii nnn, liuotteeton 
Vain positiivimenetelmälle:  ►solotop sarja    = ppp iiinnntttaaahhhiiidddaaasss ttt iii nnn, liuotteeton   uusi– hajuton! 

      ►multitop sarja    = ppp iiinnntttaaahhhiiidddaaasssttt iii nnn, liuotteeton + sisältää  
                                      jälkikäsittely- + sateensuojaominaisuudet 

►► pro & nova sarjat:  pestyt/hienopestyt betonipinnat, erikoisesti julkisivuelementit sekä 
betonilaatat ja -kivet 

►► solotop & multitop sarjat: betonielementien, betonituotteiden ja liikennealueiden 
pestyt/hienopestyt pinnat 

 Pesubetonihidastinpaperit Käyttöalueet 
► RSE-paperi 01 + SE-paperi 
► HEBAU WB-paperi 

► Hienopesuhidastinpaperit, pesusyvyys noin 0,5 mm 
► Hidastinpaperit 5:lle muulle pesusyvyydelle 

►►  Pestyt/hienopestyt betonipinnat, erikoisesti betonituotteet, esim. betonilaatat, 
askellaatat, jne. 

 Happopesuaineet betonipintojen patinointiin Käyttöalueet 
MICROGEL®              

 ► tyyppi „spezial“  
 ► tyyppi “forte” 
► tyyppi “V01” 

Betonipintojen happogeelit.                                                   nyt uudet tyypit toimitetuksessa! 
 ► Tyyppi „spezial“ – käyttöoptimoitu minimaalinen haju 
 ► Tyyppi “forte” – optimoitu raaka-ainepitoisuus, joka varmistaa maksimi tehokkuuden  
► Tyyppi “V01” – optimoitu pystysuorien pintojen käsittelyyn 

Patinoidut , happokäsitellyt arkkitehtibetonielementit ja erilaiset betonituotteet 

MICROGEL-paineruisku SOX Matalapaine-erikoispumppu, joka on varustettu happokestoisilla komponenteilla.  MICROGEL ja CSE ruiskutuskäyttöön                            uusi – uusi - uusi 

 Korkeatehoiset tartunnanestoaineet Käyttöalueet 
► WABICON HP 

 ► PARTIKON II 
► Näköbetoni muotinirrotusaine - liuotteeton 
► Korkeatehoinen muotinirrotusaine – liuoteperustainen 

Korkealuokkaiset näköbetonituotteet, esim. julkisivut, katot, seinät. Soveltuu kaikille 
muottimateriaaleille ja –muodoille, esim. teräs, puu, muovi. Sopii sekä betonielementtien 
että paikallavalubetonirakenteiden muottien irrotusaineiksi. 

WETCAST-FormFluid HP  
(HP = korkea tehoinen) 

Erikoistartunnanestoaine Wetcast-menetelmän muovimuoteille. Toimitetaan myös 
tiivisteenä.                                                                                                 optimoitu resepti    

Wetcast – menetelmällä tapahtuvaan tuotantoon, jossa käytössä muovi- tai valuhartsimuotit, 
pohjalaattojen sekä betonimuurikivien, yms. valmistukseen  

 Pintojen suoja-aineet (impregnoinnit, hydrofobinen, graffiti - suojapinnat) Käyttöalueet 
COLORFRESH intensiv Betoni- ja luonnonkivipintojen impregnointi – silkkikiiltoinen ja värieffektejä syventävä  Betonilaatat ja – kivet, betonielementit, paikallavalubetoni, luonnonkivi, liikennealueet, jne. 
COLORTEC MAX Betoni- ja luonnonkivipintojen impregnointi – optisesti näkymätön Betonikivimaisesti työstetyt betoni- ja luonnonkivipinnat 
COLORTEC Rapid Sileiden näköbetonipintojen imprägnointi Sileät betonielementti- tai paikallavalubetonipinnat 
PROWALL Graffiti - suojapinnoite Kaikille pintamateriaaleille 

 Betonin erikoislisäaineet + -kuidut Käyttöalueet 
HYDROMIX-Fluid 50 Nestemäinen erikoislisäaine, joka tekee betonin vettähylkiväksi ja kalkkihärmeen estoon. Betonilaatat ja –kivet, betonituotteet  
ARCON-Fluid+Plus       uusi resepti    Erikoisnotkistin betonituotteiden valmistuksessa käytettävään ITB  tyyppi-seen betoniin,. Betoni, erikoisesti arkkitehtibetoni – elementit, betonilaatat ja – kivet sekä betonituotteet 
TECHNOFIBER Muovikuidut, estävät hiushalkeamisten syntymisen, voidaan toimittaa erityyppisinä  Tasoitteet, rappaus- ja muurauslaastit, betonielementit ja -tuotteet, paikallevalubetoni, lattiat 

 Lisätarvikkeet Käyttöalueet 
CSE Transform Muotinirrotusaine, joka tekee muotinpuhdistuksen yksikertaisemmaksi      optimoitu resepti                                 Käyttö vain CSE pintahidastimen  ”pro“.version kanssa 
CSE Reiniger (puhdistusaine) Työkalujen puhdistusaine. Käyttö vain CSE pintahidastimen  ”pro“.version kanssa 
RSE 300 Nestemäinen  työ- yms. muiden saumojen karhennuslakka.  Kaikenlaisten betoniliitosten varman tartunnan valmistukseen 
FormFluid soft         uusi-uusi-uusi Erikois – karhennus – muotti-irroitin hiekkapuhalletuille betonipinnoille Reduziert Strahl-Aufwand und –kosten. Harmonisiert Strahlbild als Qualitätssicherung. 
FOTOLITH-fotobetonfoliot Erikoisfolio kaiverrustyyppisien kuvioiden betonipinnoille.jäljentämiseen Fotobetoni, betonitaide 
Irrotinaineiden paineruisku Tukevarakenteinen erikoisruisku, joka on varustettu kulutusta minivoimalla suuttimella  WABICON HP und PARTIKON II  muotti -irrotusaineille                  nyt vielä tasalaatuisempana                                            
STEINREINIGER Happopohjainen betonipintojen yleispuhdistusaine Betoni- und luonnonkivipinnat, erikoisesti betonituotteet sekä betonilaatat ja – kivet. 
Teline „Kivipintojen huolto“ Tiskiteline  COLORFRESH intensiv -, COLORTEC Max - + STEINREINIGER - esitteille Pienpakkausten myyntipaikoille, jotka myyvät kivipintojen huolto aineita loppukäyttäjille  

 
HEBAU GmbH, An der Eisenschmelze 13, D – 87527 Sonthofen, Fon +49(0)/8321/6736-0, Fax +49(0)/8321/6736-36, mail@hebau.de, www.hebau.de (com, info, net, biz, at, it, fr) 

Maahantuonti ja myynti: TimoL Oy, Etel. Rautatiekatu 16 aB 36, 00100 Helsinki, puh. +358 (0) 50 432 8932, sähköposti: info@timol.fi, www.timol.fi  

PIKAHAKU 
HEBAU 

Nopea tuoteyhteenveto 
lLsätietoja, esim. tuote-esitteet, kuvitetut työstöohjeet, referenssit, uutiset, jne. 
internetistä:  www.hebau.de. 
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