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SpecialiStS - pārvaldniekam

Pelēkais un skaistais betons jeb 
betona pārvērtības.

Iestājoties siltākam laikam, ie-
pazīstināsim ar jaunumiem, kas 
skar kā Latvijā, tā visā pasaulē 
populārāko būvmateriālu – be-
tonu. SIA „Griva Group” ir 
vienīgais oficiālais Crete Colors 
ražoto jaunākās paaudzes beto-
na šķidro apstrādes materiālu 
izplatītājs Latvijā. Ar ko mēs 
lepojamies un atšķiramies no 
citiem līdzīgu produktu ražotā-
jiem? 

Crete Colors pagaidām vienī-
gajiem ir izdevies „pieradināt”, 
savaldīt un pakļaut litiju –  pir-
mo (tātad mazāko un aktīvāko) 

no cietā formā eksistējošiem 
ķīmiskajiem elementiem. Visi 
Crete Colors betona apstrādes 
materiāli ir izstrādāti tieši uz 
litija bāzes. Zīmīgi, ka gan gala 
produkts, gan ražošanas process 
ir izstrādāts tā, lai būtu videi un 
cilvēkiem nekaitīgs. Pasaules 
lielākajā betona tehnoloģiju iz-
stādē World of Concrete, kura 
šogad, tāpat kā arī iepriekšējos 
gados, notika Lasvegasā no 24. 
līdz 27.janvārim starp 64 nomi-
nācijām 9 produktu kategorijās 
ekspertu balsojumā par uzva-
rētāju tika atzīts Crete Colors 

produkts C2 Ultra Seal. Šis pro-
dukts jau ir plaši pieprasīts un 
labi novērtēts daudzos pasaules 
tirgos.

Kam paredzēti Crete Colors 
materiāli? 
Tie ir orientēti uz pelēkā un 
“spēcīgā” betona aizsardzību 
pret agresīvu vielu (skābes, naf-
tas produkti, sāļi un sārmi) ie-
darbību, mehāniskās izturības 
paaugstināšanu un izskata uz-
labošanu piedodot virsmai gan 
jaunu toni, gan spīdumu.
Kādas ir Crete Colors betona 
apstrādes sistēmu priekšrocības? 
Tiek strukturēta paša betona 
virskārta, nevis piedāvāts cits 
produkts, kuram ir jāstrādā kopā 
ar betonu, tas jāaizsargā un jā-
būt stiprākam par to. Atšķirībā 
no cietajiem (pulvera) cietinātā-

jiem, šos ir daudz vieglāk pareizi 
un vienmērīgi nodozēt visā ap-
strādājamajā platībā. Pateicoties 
galvenā ķīmiskā elementa (Li) 
aktivitātei ir nepieciešams daudz 
mazāks reaģenta daudzums un 
tas viss pilnībā izreaģē betona 
virskārtā, neatstājot blakuspro-
duktus. Ar šiem produktiem 
var veiksmīgi iedarboties gan 
uz svaigi ieklātu (apmēram 5.-
7. dienā) betonu, gan apstrādāt 
jau ilgi kalpojušu un „nogurušu” 
betonu.
Sazinoties ar mūsu sadarbības 
partneriem un apkopojot viņu 
viedokli par produkta iestrādā-
šanu izkristalizējās daži galve-
nie (kopīgie) viedokļi: darbu var 
ērti dalīt posmos un ir samērā 
liela platība, kuru var apstrādāt 
vienas darba dienas laikā; darbs 
ar šiem materiāliem ir ērts un 
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ķīmiski nekaitīgs (strādājot nav 
nepieciešami speciāli aizsardzī-
bas līdzekļi); strādājot nerodas 
blakus produkti, kuru novākša-
nai ir jātērē laiks.
    
Katram klientam un būvobjek-
tam piemeklējam un piedāvājam 
tieši viņu vajadzībām izstrādā-
tu produktu sistēmu, kurā būs 
iekļauti produkti, kuri vislabāk 
nodrošinās pasūtītāja izvirzītās 
prasības apstrādājamajai virs-
mai.
Produkta priekšrocības
 Kas tad ir konkrētā produkta 
lietotāja ieguvumi, ja viņš izvēlas 
betona virsmu apstrādāt ar Cre-
te Colors materiāliem? 
Unikāla (jo katra betona radītais 
zīmējums ir neatkārtojams) me-
hāniski un ķīmiski noturīga  un 
viegli kopjama virsma. Papildu 
bonuss -    spēja atstarot gais-
mu, kas padara telpu gaišāku. Tā 
rezultātā materiālais  un finan-
siālais ieguvums ir līdz 30% eko-
nomija uz izdevumiem par telpu 
apgaismošanu.  Kā arī gaišums 
padara telpu plašāku, un uztu-
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rēšanās tajā neradīs darbiniekam 
psihoemocionālu slodzi. Intere-
santa ir iespēja betona virsmu 
iekrāsot vai veidot uz tās zīmē-
jumus (piemēram, uzņēmuma 
logotipu vai kustības zonas). 
Būtiska materiāla priekšrocība 
ir tas, ka nav nepieciešama at-
kārtota apstrāde virsmām, kuras 
jau reizi ir apstrādātas ar Crete 
Colors produktiem, – atšķirībā 
no lakas, krāsas vai vaska, kuri 
intensīvas lietošanas iespaidā 
„novalkājas”. Uzņēmuma Griva 
Group SIA sadarbības partneri 
ir apmācīti speciālisti, kas prot 
iestrādāt mūsu piedāvātā zīmo-
la Crete Colors produktus, un 
jau dažas stundas pēc apstrādes 
virsma ir gatava turpmākajai 
ekspluatācijai veicot tikai ikdie-
nas uzkopšanu, kuras biežums 
būs atkarīgs tikai no ekspluatā-
cijas intensitātes. Crete Colors 
produktu klāstā ir pieejami arī 
uzkopšanas līdzekļi, kuri izman-
tojami ne tikai betona grīdas, 
bet arī citu virsmu un materiālu, 
piemēram, flīžu, stikla virsmu, 
virtuves mēbeļu, u.c. tīrīšanai. 

Veicot uzkopšanu ar C2 pro-
duktiem, tas būs jādara retāk, 
rezultāts būs labāks, un virsma 
ar katru reizi tikai vairāk nostip-
rināsies un uzlabosies. 
Un visbeidzot – kam tad šo 
materiālu pielietojums būtu vis-
vairāk paredzēts un vajadzīgs? 
Gribētos atbildēt, ka gandrīz 
jebkuram mēs varētu ieteikt 
vismaz kaut ko, kā vēl uzlabot 
dažādu virsmu ekspluatāciju, bet 
noteikti neatsverama šo mate-
riālu pielietošana būs dažādos 
esošos un topošos ražošanas 
cehos (t.sk. pārtikas), garāžās, 
autoservisos un autostāvvietās 
ar betona segumu, dažādās pa-
līgtelpās, angāros un noliktavās. 
Materiālu pielietojumam prak-
tiski nav ierobežojumu – viss ir 
atkarīgs no klienta vajadzībām, 
objekta dizaina iecerēm un vēl-
mēm. Nāciet pie mums un ko-
pīgi atradīsim risinājumu! Gai-
dām jūs Rīgā, Valmieras ielā 43.
   
Rakstu sagatavoja dipl.inž., 
SIA “Griva Group” projektu 
vadītājs Valdis Līnis


