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Kas mKas mēēs esams esam

••
 

LicenzLicenzēēts betona cietints betona cietināāttāāju, betona krju, betona krāāsu un citu su un citu 
produktu uz litija bproduktu uz litija bāāzes razes ražžototāājs js 
--

 
BirojsBirojs: Phoenix, Arizona, USA: Phoenix, Arizona, USA

--
 

RaRažžotneotne: Kansas, USA: Kansas, USA

••
 

UzUzņēņēmuma Vmuma Vīīzijazija: : BBūūt pasaules mt pasaules mēēroga roga 
organizorganizāācijai, kas piedcijai, kas piedāāvvā ā augstaugstāākkāās klases s klases 
produktus un pakalpojumus betona grproduktus un pakalpojumus betona grīīdu sistdu sistēēmu mu 
augoaugoššajajā ā nozarnozarēē..

••
 

MMēēs lepojamies par ms lepojamies par mūūsu visprogressu visprogresīīvvāāko litija ko litija 
tehnolotehnoloģģiju, un miju, un mūūsu nepsu nepāārtraukti augortraukti augoššo o CC22 Crete  Crete 
Colors Colors ģģimenes palielinimenes palielināāššanosanos..
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Ko atbalstKo atbalstāāmm

PaPašši labi labāākiekie
ProduktiProdukti

 
––

 
CilvCilvēēkiki

 
––

 
ServissServiss

••
 

LabLabāākkā ā kompkompāānijanija
MMēēs koncentrs koncentrēējamies uz jamies uz 
uzticamu, zinouzticamu, zinoššu, u, 
pieredzpieredzēējujuššu partneru u partneru 
atlasi, lai palielinatlasi, lai palielināātu tu 
paliekopaliekoššo vo vēērtrtīību vietbu vietēēja ja 
tirgtirgūū..

••
 

LabLabāākie cilvkie cilvēēkiki
Crete Colors Crete Colors veido veido 
ilgtermiilgtermiņņa sadarba sadarbīību ar bu ar 
skaidriem mskaidriem mēērrķķiem, iem, 
vvēērtrtīībbāām un standartiemm un standartiem

••
 

LabLabāākkā ā pieredzepieredze
MMēēs izmantojam s izmantojam 
starptautiskos standartus starptautiskos standartus 
un atbalstun atbalstāām mm mūūsu su 
vietvietēējos partnerus, lai tie jos partnerus, lai tie 
varvarēētu sasniegt labtu sasniegt labāākos kos 
rezultrezultāātustus

••
 

AugstAugstāākkā ā kvalitkvalitāātete
KoncentrKoncentrēējoties uz joties uz 
augstaugstāākkā ā llīīmemeņņa kvalita kvalitāāti ti 
mmēēs ras ražžojam labojam labāākos kos 
produktus un piedproduktus un piedāāvvāājam jam 
visvisā ā pasaulpasaulēē

••
 

PlanPlanēēttaiai
 

drodroššii
VisiVisi

 
CC22

 

Crete Colors Crete Colors litlitija ija 
produkti ir pilnprodukti ir pilnīībbā ā 
ekoloekoloģģiski droiski droššii
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CC²²  PasaulPasaulēē
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LatvijLatvijāā

CC²²
 

Crete ColorsCrete Colors  p  pāārstrstāāvis ir vis ir 

““
 

Griva GroupGriva Group””
 

SIASIA

adrese: Valmieras iela 43 adrese: Valmieras iela 43 ––
 

5, R5, Rīīgaga

t.nr.:  +371 29 461 471,t.nr.:  +371 29 461 471,

fax:  +371 29  281 448fax:  +371 29  281 448

e e ––
 

pasts: info@grivagroup.lvpasts: info@grivagroup.lv
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SeminSemināāra programmara programma

Produktu klProduktu klāāstssts

Betona Betona ķīķīmijamija

CC²² produktiprodukti –– iespiespēējas un jas un 
priekpriekššrocrocīībasbas

IestrIestrāādesdes metodesmetodes

InstrumentiInstrumenti

, NSF, , NSF, unun SCS SCS 
apstiprinapstiprināājumijumi

TirdzniecTirdzniecīībaba & & mmāārketrketiingsngs

EEkonomkonomiijaja ((€€, $, , $, LsLs))

KonkurenceKonkurence

Nozares tendencesNozares tendences

CC²² Crete Colors Crete Colors -- ““ZaZaļļšš””

INFOTRACINFOTRAC

CC²² Crete Colors projektiCrete Colors projekti
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BetonaBetona
 

ķīķīmijamija

Betona sastBetona sastāāvsvs
CementsCements
SmalkSmalkā ā un rupjun rupjā ā frakcijafrakcija
ŪŪdensdens

SmalkSmalkā ā frakcijafrakcija

CementsCements
 

(G(Gēēllss))

RupjRupjā ā frakcijafrakcija

PorasPoras

Betona Betona ššķēķērsgriezums rsgriezums --

 

70X70X
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MaisMaisīījuma attiecjuma attiecīībasbas

6 Bag Mix 6 Bag Mix ––
 

4000+ 4000+ psipsi
 

––
 PennyPenny’’s Concretes Concrete

KomponentiKomponenti SvarsSvars

 

––

 
lbslbs

% % 
svarssvars

Portland Portland 
cementscements

564564 14.514.5

ŪŪdensdens 269269 6.86.8

SmalkSmalkāā
frakcijafrakcija

13721372 35.535.5

RupjRupjāā
frakcijafrakcija

16771677 43.243.2

KopKopāā 3,8783,878 100100

1 ft1 ft33

 

= 144 lb 1 Yd= 144 lb 1 Yd33

 

Batch W/C = Batch W/C = 
0.47 0.47 

Portland
cements Ūdensr

Smalkā
frakcija

Rupjā 
frakcija
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ŪŪdens satursdens saturs

Concrete Strength as Function of Water-Cement Ratio
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EsoEsoššāās betona virsmass betona virsmas
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EsoEsoššāās betona virsmass betona virsmas
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EsoEsoššāās betona virsmass betona virsmas
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EsoEsoššāās betona virsmass betona virsmas
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Pareizs nobeigumsPareizs nobeigums
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Pareiza apstrPareiza apstrāādede

Virsmas apklVirsmas apklāāššanaanaVirsmas konservVirsmas konservēēššnana
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Betona Betona ķīķīmiskais sastmiskais sastāāvsvs

Cementa hidrCementa hidrāācijas cijas ķīķīmijamija
Portland 
Cements

Ūdens Hidratēta
 Cementa
 Pasta

Blakus 
produkts

2C3

 

S + 6H2

 

O → C-S-H 3Ca(OH)2

2C2

 

S + 4H2

 

O → C-S-H Ca(OH)2

Ca(OH)Ca(OH)
 

22

 

= = Kalcija hidroksKalcija hidroksīīdsds
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Betona Betona ķīķīmijamija

SilikSilikāātu cietintu cietināāttāājiji
1.1.

 
PPāārvrvēērršš

 
Ca(OH)Ca(OH)22

 

betona betona 
nodiluma zonnodiluma zonāā

 
CC--SS--HH

2.2.
 

IerobeIerobežžots macro poru ots macro poru 
izmizmēērsrs

3.3.
 

Aizpilda Aizpilda micro pmicro poorrasas
4.4.

 
KavKavēē

 
ūūdens iekdens iekļūļūššanuanu

5.5.
 

Aptur putekAptur putekļļu veidou veidoššanosanos
 

& & 
karbonizkarbonizēēššanosanos

~3.5 mm ~3.5 mm nodiluma nodiluma 
zonazona
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Betona Betona ķīķīmijamija

ŠŠķķidrie betona cietinidrie betona cietināāttāājiji::

••
 

ČČetru tipu betru tipu bāāzeszes
––

 
NNāātrijatrija

 
SSiillikikāāttaa

 
bbāāzeze

––
 

KKāālija Siliklija Silikāāta bta bāāzeze
––

 
Magnija FluorosilikMagnija Fluorosilikāāta bta bāāzeze

––
 

LitLitijaija
 

PPoolliissiillikikāātata
 

bbāāzeze



www.cretecolors.com 
www.cretecolors.lv

PatPatēēririņņii

LLiittijaija
 

SSiillikikāāttss
CC²²

 
Super HardSuper Hard™™

 
2020--25 m25 m²²//

 
lliittrsrs

        K        Kāālijalija
 

SSiillikikāāts                ts                2.52.5--5 m5 m²²//
 

lliittrsrs
NNāātrijatrija

 
SSilikilikāātsts

 
2.52.5--5 m5 m²²//

 
lliittrsrs
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IestrIestrāādes instrukcijasdes instrukcijas
 

––
 

KKāālija un Nlija un Nāātrija Siliktrija Silikāātamtam

““KKā ā salsalīīdzindzināājumu, izmantosim jumu, izmantosim ““
 

ASHFORDASHFORD””
 

zzīīmola mola 
produktus. Uzkproduktus. Uzkllāājams nelieljams nelielāās plats platīībbāās ar s ar 
piespiesāātintināātu izsmidzintu izsmidzināāššanuanu..””

““UzturUzturēēt visu apstrt visu apstrāāddāājamo platjamo platīību mitrubu mitru
 

4455--660 0 
minminūūtes tes izmantojot cietu saru birstes vai birstes ar izmantojot cietu saru birstes vai birstes ar 
neilona sariemneilona sariem..””

““Ja Ja žūžūššana notiek, uzklana notiek, uzklāāt papildus produktu t papildus produktu ..””
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IestrIestrāādes instrukcijasdes instrukcijas
 

––
 

KKāālija un Nlija un Nāātrija Siliktrija Silikāātamtam

““PPēēcc
 

4545--60 60 minminūūttēēmm, ASHFORD , ASHFORD ppāārvrvēērrššas as 
slidenslidenā ā ggēēllāā. . ŠŠo po pāārpalikumu no rpalikumu no 
apstrapstrāāddāājamjamāās virsmass virsmas

 
irir j jāānonoņņem, kam em, kam 

nepiecienepiecieššami papildus darba instrumenti un ami papildus darba instrumenti un 
laiks darba izpildeilaiks darba izpildei..””

••““Papildus virsma jPapildus virsma jāānoskalo ar lielu daudzumu noskalo ar lielu daudzumu 
ūūdensdens,,

 
unun,,

 
ar slotu jeb grar slotu jeb grīīdas kopjamo madas kopjamo maššīīnu nu 

jjāāpadara sausapadara sausa..””
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IestrIestrāādes prasdes prasīībasbas

LLiititijaja
 

SSiillikikāātsts
CC²²

 
Super HardSuper Hard™™

 
Nav jNav jāāmazgmazgāā

CC²²
 

HardHard™™
 

Nav jNav jāāmazgmazgāā

KKāālija Siliklija Silikāātsts
 

JJāāmazgmazgāā
NNāātrija Siliktrija Silikāātsts

 
JJāāmazgmazgāā
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IestrIestrāādes prasdes prasīībasbas

LLiittiijaja
 

SSiillikikāātsts
CC²²

 
Super HardSuper Hard™™

 
Nav jNav jāāberberžž

CC²²
 

Hard Hard ™™
 

Nav jNav jāāberberžž

KKāālija Siliklija Silikāātsts
 

JJāāberberžž
NNāātrija Siliktrija Silikāātsts

 
JJāāberberžž
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CietinCietināāttāāju standarta specifikju standarta specifikāācijacija

““JJāārrūūppēējas, lai betona virsma bjas, lai betona virsma būūtu tu 
nomazgnomazgāāta ar ta ar ūūdeni deni . . 

Darba uzDarba uzņēņēmmēējsjs
 

ir atbildir atbildīīgs, lai liekais gs, lai liekais 
ūūdens bdens būūtu novadtu novadīīts no darba virsmas ts no darba virsmas 
izmantojot tam nepiecieizmantojot tam nepiecieššamos amos 
instrumentus, materiinstrumentus, materiāālus, un veicot lus, un veicot 
attiecattiecīīgus darbusgus darbus..””
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CietinCietināāttāāju standarta specifikju standarta specifikāācijacija

““Neizmantotos, atNeizmantotos, atššķķaidaidīītos tos 
cietincietināāttāājus/strukturizjus/strukturizēēttāājus izliet jus izliet 
kanalizkanalizāācijas sistcijas sistēēmmā ā aizliegtsaizliegts.  .  

Produktu utilizProduktu utilizāāciju veic ciju veic 
licenzlicenzēēti uzti uzņēņēmumi, jeb mumi, jeb 
to veic vadoties to veic vadoties 
pievienotai instrukcijaipievienotai instrukcijai..””
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TTestestēēššanas kritanas kritēērijiriji

••
 

AAbrazbrazīīvvā ā pretestpretestīībaba
••

 
Gaismas atstaroGaismas atstaroššanaana

••
 

KrKrāāsu notursu noturīībaba
••

 
ŪŪdens tvaiku caurlaiddens tvaiku caurlaidīībaba

••
 

StastiskStastiskāās berzes koeficentss berzes koeficents
••

 
ŪŪdens absorbcijadens absorbcija

••
 

SaSaķķereere
••

 
SlSlīīpumspums
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TTestestēēššanas kritanas kritēērijiriji

••
 

AbrazAbrazīīvvā ā pretestpretestīībaba
••

 
Gaismas atstaroGaismas atstaroššanaana

••
 

KrKrāāsu notursu noturīībaba
••

 
ŪŪdens tvaiku caurlaiddens tvaiku caurlaidīībaba

••
 

StatiskStatiskāās berzes koeficentss berzes koeficents
••

 
ŪŪdens absorbcijadens absorbcija

••
 

SaSaķķereere
••

 
SlSlīīpumspums
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Konkurenti Konkurenti --““NeatkarNeatkarīīggāās tests testēēššanas rezultanas rezultāātiti””

Abrazīvā pretestība: Vairāk kā
 

400% Abrazīvā pretestība: Vairāk kā
 

400% 
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AAbrazbrazīīvvā ā pretestpretestīībaba



www.cretecolors.com 
www.cretecolors.lv

AAbrasbrasīīvvā ā pretestpretestīībaba
 

––
 

PulPulēētam betonamtam betonam

Standard Concrete
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TTestestēēššanas kritanas kritēērijiriji

••
 

AbrazAbrazīīvvā ā pretestpretestīībaba
••

 
Gaismas atstaroGaismas atstaroššananāāss

••
 

KrKrāāsu notursu noturīībaba
••

 
ŪŪdens tvaiku caurlaiddens tvaiku caurlaidīībaba

••
 

StatiskStatiskāās berzes koeficentss berzes koeficents
••

 
ŪŪdens absorbcijadens absorbcija

••
 

SaSaķķereere
••

 
SlSlīīpumspums
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AtstarojoAtstarojoššais betonsais betons
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PamatnosacPamatnosacīījumi jumi 
virsmas spvirsmas spīīdumamdumam

••
 

SlSlīīppēēts dzelzbetonsts dzelzbetons
 

--
 

9 9 ––
 

1414

••
 

CC²²
 

Super Hard, Super Hard, PulPulēēts           ts           --
 

18 18 ––
 

2323
••

 
Kad virsma noKad virsma nožžuvusi apmuvusi apmēēramram

 
70 % 70 % uzsuzsāākt pulkt pulēēššanuanu.  .  

Tas paaugstina spTas paaugstina spīīduma lduma līīmeni lmeni līīdzdz
 

5 5 ––
 

8 8 punktiempunktiem

••
 

CC²²
 

Seal, 400 Seal, 400 dim.sv.akm.dim.sv.akm., 1 , 1 ppāārklrklāājums   jums   --
 

46 46 --
 

5050

••
 

CC²²
 

Seal, 400 Seal, 400 dim.sv.akm.dim.sv.akm., 2 , 2 ppāārklrklāājums   jums   --
 

62 62 --
 

6666

••
 

CC²²
 

Seal, 400 Seal, 400 dim.sv.akm.dim.sv.akm., 3 , 3 ppāārklrklāājums   jums   --
 

69 69 --
 

7474
••

 
33 k kāārtas pulrtas pulēēššana ievana ievēērojami palielinrojami palielināās s ķīķīmisko misko 
noturnoturīību, bet ne spbu, bet ne spīīduma lduma līīmenimeni
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ASTM D523 ASTM D523 SpSpīīduma mduma mēērrīīttāājsjs
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TTestestēēššanas kritanas kritēērijiriji

••
 

AAbrazbrazīīvvā ā pretestpretestīībaba
••

 
Gaismas atstaroGaismas atstaroššanaana

••
 

KrKrāāsu notursu noturīībaba
••

 
ŪŪdens tvaiku caurlaiddens tvaiku caurlaidīībaba

••
 

StatiskStatiskāās berzes koeficentss berzes koeficents
••

 
ŪŪdens absorbcijadens absorbcija

••
 

SaSaķķereere
••

 
SlSlīīpumspums
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TestTestēēššanas kritanas kritēērijiriji

••
 

AbrazAbrazīīvvā ā pretestpretestīībaba
••

 
Gaismas atstaroGaismas atstaroššanaana

••
 

KrKrāāsu notursu noturīībaba
••

 
ŪŪdens tvaiku caurlaiddens tvaiku caurlaidīībaba

••
 

StatiskStatiskāās berzes koeficentss berzes koeficents
••

 
ŪŪdens absorbcijadens absorbcija

••
 

SaSaķķereere
••

 
SlSlīīpumspums
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ŪŪdens tvaiku caurlaiddens tvaiku caurlaidīībaba
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BetonaBetona
 

““svsvīīššanaana””
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HHidroskopiskidroskopiskā ā caurkcaurkļūļūššanaana

Kālija
 

& Nātrija
 

silikāta 
cietinātāji

C2 Super 
Hard
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TestTestēēššanas kritanas kritēērijiriji

••
 

AbrazAbrazīīvvā ā pretestpretestīībaba
••

 
Gaismas atstaroGaismas atstaroššanaana

••
 

KrKrāāsu notursu noturīībaba
••

 
ŪŪdens tvaiku caurlaiddens tvaiku caurlaidīībaba

••
 

StatiskStatiskāās berzes koeficentss berzes koeficents
••

 
ŪŪdens absorbcijadens absorbcija

••
 

SaSaķķereere
••

 
SlSlīīpumspums
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Statiskais berzes koeficents (slStatiskais berzes koeficents (slīīdes pretestdes pretestīības noteikbas noteikššanai)anai)

Apstrādāts ar C2 Super Hard Apstrādāts ar C2 Super Hard 
& C2 Seal

Sauss Mitrs Sauss Mitrs

Dzelzbetons 0.720 0.664 0.841 0.600

Slīpēts

 

(

 

līdz

 

100 grit) 0.759 0.654 0.836 0.601

Pulēts

 

(līdz

 

800 grit) 0.865 0.645 0.822 0.606

Augsti pulēts

 

(līdz

 

3000 grit) 0.919 0.766 0.841 0.695

ASTM C1028 ASTM C1028 ––
 

Statiskais berzes koeficents (slStatiskais berzes koeficents (slīīdes pretestdes pretestīības bas 
noteiknoteikššanai)anai)
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DigitDigitāālais sllais slīīdes pretestdes pretestīības mbas mēērinstrumentsrinstruments
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TestTestēēššanas kritanas kritēērijiriji

••
 

AbrazAbrazīīvvā ā pretestpretestīībaba
••

 
Gaismas atstaroGaismas atstaroššanaana

••
 

KrKrāāsu notursu noturīībaba
••

 
ŪŪdens tvaiku caurlaiddens tvaiku caurlaidīībaba

••
 

StatiskStatiskāās berzes koeficentss berzes koeficents
••

 
ŪŪdens absorbcijadens absorbcija

••
 

SaSaķķereere
••

 
SlSlīīpumspums
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ASTM C39ASTM C39

ASTM C39/C39MASTM C39/C39M--05 05 standarta standarta 
testu metode spiedes izturtestu metode spiedes izturīības bas 
noteiknoteikššanai izmantojot cilindra anai izmantojot cilindra 
veida betonaveida betona

 
parauguparaugu

““ŠŠā ā testa metodes rezulttesta metodes rezultāāti tiek ti tiek 
izmantoti par pamatuizmantoti par pamatu

 
betona betona 

proporciju kvalitproporciju kvalitāātes kontroleites kontrolei
 

, , 
sajauksajaukššanasanas, , un pielietojuma un pielietojuma 
operoperāācijcijāāss..””
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ŠŠodienas prezentodienas prezentāācijacija

CC²² SUPER HARDSUPER HARD™™ -- Premium Premium 
klases cietinklases cietināāttāājsjs

CC²² GLOSS SYSTEMGLOSS SYSTEM™™ --
CC²² HardHard™™ + + CC²² SealSeal™™

CC²² COLOR HARDCOLOR HARD™™ --
JAUNUMS  krJAUNUMS  krāāsainais sainais 
cietincietināāttāājsjs

CC²² TINTTINT™™ -- JAUNUMSJAUNUMS krkrāāsas sas 
betonam iekbetonam iekššdarbiemdarbiem

CC²² MAINTENANCEMAINTENANCE™™ -- litija blitija bāāzes zes 
kopkopššanas un tanas un tīīrrīīššanas lanas līīdzeklisdzeklis

CC²² STAIN SAFESTAIN SAFE™™ --
eeļļļļasas & & ūūdens atvairdens atvairīīttāājsjs

CC²² HEATHEAT™™ --
CC²² SealSeal™™ pulpulēēššanas anas 

spilventispilventiņņii
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CC²²  SSuperuper
 HHard ard ™™

Hard Hard FaktiFakti –– lab labāākais un kais un 
efektefektīīggāākais betona cietinkais betona cietināāttāājs, kas js, kas 
ššodien pieejams visodien pieejams visā ā pasaulpasaulēē

KKāāddāām pamatnm pamatnēēmm –– betonam betonam 
jaunam un vecam, betoniem ar jaunam un vecam, betoniem ar 
sauso iestrsauso iestrāādidi, , pulpulēētam betonamtam betonam, , 
betonam , kurbetonam , kuršš cietin cietināāts ar nts ar nāātrija trija 
vai kvai kāālija cietinlija cietināāttāājiemjiem, , teraccoteracco

IestrIestrāādede –– ar izsmidzinar izsmidzināāššanas anas 
metodimetodi,, turturēēt virsmu 15 min mitru, t virsmu 15 min mitru, 
un tad un tad ļļaut noaut nožūžūtt

EkonomijaEkonomija –– visvisāātrtrāākkā ā iestriestrāāde, un de, un 
viszemviszemāākkāās grs grīīdu sistdu sistēēmas mas 
izmaksas uzizmaksas uz mm22

CC²² Super Hard Super Hard –– ““ZaZaļļšš”” ––
100% 100% PlanPlanēētai Drotai Droššss

SamazinaSamazina ASR ASR gadgadīījumusjumus

IepakojumsIepakojums –– 1 litra pudel1 litra pudelēēs,  s,  
5 litru kannas, 5 litru kannas, 20 lit20 litruru kannas kannas 
unun 200 lit200 litruru mucmucāāss

CE, NSF CE, NSF unun SCS SCS sertifiksertifikāāti un ti un 
apliecinapliecināājumijumi
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CC²²  GGlossloss
 SSystem ystem ™™

CC²²
 

HardHard™™
 

+ C+ C²²
 

SealSeal™™
 

= C= C²²
 

Gloss SystemGloss System™™
““ĻĻoti spoti spīīddīīga virsma sasniedzama bez pulga virsma sasniedzama bez pulēēššanasanas””

ĪĪpapaššīībasbas &&ieguvumiieguvumi –– mmūūsu su 
populpopulāārrāākkā ā grgrīīdu sistdu sistēēma pasaulma pasaulēē

VirsmasVirsmas –– betons jaunsbetons jauns (28 (28 dienasdienas) ) 
vai vecsvai vecs, , betons ar sauso iestrbetons ar sauso iestrāādidi, , 
betons cietinbetons cietināāts ar kts ar kāālija vai nlija vai nāātrija trija 
cietincietināāttāājiemjiem, terrazzo, terrazzo

EkonomijaEkonomija ((€€, $, , $, LsLs)) –– arar 200 200 vaivai
400 400 dimanta svedimanta sveķķu akmeu akmeņņiem sliem slīīppēēts ts 
betonsbetons, 1 , 1 reizi uzklreizi uzklāātsts CC²² Hard + 2Hard + 2--3 3 
reizes uzklreizes uzklāātsts CC²² Seal  Seal  izmantojot izmantojot 
““siltuma spilvenussiltuma spilvenus”” CC²² Heat Heat tiks tiks 
panpanāākts tkts tāāds pats rezultds pats rezultāāts, jatiktu ts, jatiktu 
betons pulbetons pulēēts arts ar 800 800 llīīdzdz 1,500 1,500 
dimanta svedimanta sveķķu akmeu akmeņņiemiem

KONKURENCEKONKURENCE –– citu racitu ražžototāāju ju 
sistsistēēmmāām ir nepieciem ir nepiecieššamas amas 
vairvairāākkāās puls pulēēššanas reizesanas reizes; ; mmūūsu su 
sistsistēēmas izmaksas parmas izmaksas par m2 m2 ir ir 
salsalīīdzinodzinošši zemasi zemas

IndustriIndustriāāllāās tendencess tendences ––
populpopulāārrāākkāās sists sistēēmasmas ASVASV,,  
KanKanāāddāā, , EiropEiropāā. . ĀĀzijzijāā, , 
JaunzJaunzēēlandlandēē

CC²² GlossGloss –– ““ZaZaļļšš”” –– 100% 100% 
PlanPlanēētai Drotai Droššss

CC²² Hard & CHard & C²² Seal Seal 1 litrs, 5litru 1 litrs, 5litru 
kannas,kannas, 2200litru kannas,litru kannas, 200 200 litru litru 
mucasmucas
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Virsmas apstrVirsmas apstrāāde arde ar
 CC²²

 
Super Hard & CSuper Hard & C²²

 
Gloss Gloss 

BetonsBetons ((jauns un esojauns un esoššss))

SausSausāās iestrs iestrāādes betonsdes betons

TonTonēēts betonsts betons

SkSkāābbēēm bojm bojāāts betonsts betons

PulPulēēts betonsts betons

TeraccoTeracco

Betons, kas cietinBetons, kas cietināāts ar nts ar nāātrija un ktrija un kāālija siliklija silikāāta ta 
cietincietināāttāājiemjiem
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CC²²  CColorolor
 HHard ard ™™

Hard FHard Faktiakti –– patiesi krpatiesi krāāsains sains 
betona betona ššķķidrais cietinidrais cietināāttāājsjs

Pielietojams Pielietojams –– gan iekgan iekššdarbos, darbos, 
gan gan āārdarbosrdarbos

Virsmas Virsmas –– betons jaunsbetons jauns ( 28 ( 28 
ddienasienas) ) vai vecsvai vecs,, saus sausāās s 
iestriestrāādes betonsdes betons, , pulpulēēts betonsts betons,,
betons, kas jau cietinbetons, kas jau cietināāts ar ts ar 
kkāālija vai nlija vai nāātrija cietintrija cietināāttāājiemjiem, , 
terrazzoterrazzo

Konkurence Konkurence –– uz uz ššodienu odienu 
pasaulpasaulēē nav analoga produktanav analoga produkta

PlPlāānojams aizstnojams aizstāāt augsti pult augsti pulēēttāās s 
betona grbetona grīīdu vecdu vecāās sists sistēēmasmas ((zemas zemas 
m2 izmaksasm2 izmaksas,, viegla kopviegla kopššaanaaana,,
izturizturīībaba unun estestēētiskums)tiskums)

Standarta patStandarta patēēririņņi:i:
1 1 kkāārtarta

 

@ 10@ 10--15 m2/15 m2/litrslitrs
2 2 kkāārta un nrta un nāākamkamāāss

 

@ 15@ 15--20 20 
m2/m2/litrslitrs

CC²² Color Hard Color Hard –– ““ZaZaļļšš”” –– 100% 100% 
PlanPlanēētai Drotai Droššss



www.cretecolors.lv

DerDerīīgi padomi & informgi padomi & informāācijacija
 

parpar
 CC²²  CColorolor

 HHard ard ™™
VienmVienmēēr uzklr uzklāāt vairt vairāākkāās pls plāānnāās s 
kkāārtrtāās, nevis viens, nevis vienā ā biezbiezā ā kkāārtrtāā

Var izmantot projektos kur Var izmantot projektos kur 
paredzparedzēēts ts CC²² Tint.Tint.

PPēēc pulc pulēēššanas putekanas putekļļu u 
noslaucnoslaucīīššnai izmantot birstinai izmantot birsti

ŽŽāāvvēēššana starp kana starp kāārtrtāām uzklm uzklāājotjot
CC²² Color Hard Color Hard irir 1 1 stundastunda

CC²² Color Hard Color Hard ir izmantojams ir izmantojams 
gan iekgan iekššdarbiem, gan darbiem, gan āārdarbiem. rdarbiem. 
KrKrāāsu palete ir ierobesu palete ir ierobežžota.ota.

CC²² Color Color atatššķķirirīībbā ā no            no            
CC²² Color Hard Color Hard izmantojams izmantojams 
tikai iektikai iekššdarbos, jo satur darbos, jo satur 
organiskos pigmentus, bet organiskos pigmentus, bet 
krkrāāsu palete ir plasu palete ir plaššāākaka

CC²² Color Hard Color Hard concentrconcentrāāts ts 
sajaucams tikai ar sajaucams tikai ar CC²² HardHard, , 
betbet ne kne kāāddā ā gadgadīījumjumā ā ar      ar      
CC²² Super HardSuper Hard

VienmVienmēērrīīga ga CC²² Color HardColor Hard  
klklāājuma rezultjuma rezultāāta ta 
sasniegsasniegššanai izmantojama anai izmantojama 
mmiiccrrofofiibbeer r slotaslota

Pirms darbu uzsPirms darbu uzsāākkššanas veikt anas veikt 
testustestus
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CC²²  CColorolor
 HHard ard ™™  standarta tostandarta toņņii

Mocha               Light Roast            Espresso           Bronze           Painted Desert        Red Rock          Caribbean Blue

Blue Stone          Desert Sand            Amber           Georgia Clay      Brown Stone         Concrete Gray          Welsh Slate

Copper Patina         Emerald            Serpentine           Graphite 



www.cretecolors.lv

CC²²  Tint Tint ™™

FaktiFakti –– ēērti lietot, pieejama rti lietot, pieejama 
plaplašša kra krāāsu paletesu palete

Virsmas Virsmas –– betons jaunsbetons jauns ( 28 ( 28 
ddienasienas) ) vai vecsvai vecs,, saus sausāās s 
iestriestrāādes betonsdes betons, , pulpulēēts betonsts betons,,
betons, kas jau cietinbetons, kas jau cietināāts ar ts ar 
kkāālija, magnija vai nlija, magnija vai nāātrija trija 
cietincietināāttāājiemjiem, terrazzo, terrazzo

UzklUzklāāššana ana –– ar ar 
izsmidzinizsmidzināāššanas metodi,anas metodi,
vienmvienmēērrīīgu uzklgu uzklāāššanu pananu panāāk ar k ar 
mimiccrrooffiibbeer r slotu. Uzkslotu. Uzkllāājot jot 
vairvairāākas kkas kāārtas paaugstinrtas paaugstināās s 
koloritkoloritāātete

KKā ā nobeigumu vienmnobeigumu vienmēēr r 
izmantotizmantot C2 Seal C2 Seal –– uzkluzklāājot   jot   
22--3 3 kkāārtas, starp krtas, starp kāārtrtāām m 
pulpulēējot arjot ar C2 Heat C2 Heat spilvenuspilvenu

EkonomijaEkonomija ((€€, $, , $, LsLs) ) –– laba laba 
alternatalternatīīva augsti pulva augsti pulēēttāām m 
betona grbetona grīīddāām panm panāākama ar kama ar 
ļļoti zemoti zemāām izmaksm izmaksāāmm

Tirgus Tirgus –– izmantojam visur, izmantojam visur, 
kur nepieciekur nepiecieššams augsti ams augsti 
pulpulēēts, krts, krāāsains betonssains betons

Pielietojums Pielietojums -- izmantojams      izmantojams      
TIKAI iekTIKAI iekššdarbos darbos 
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CC²²  TTint int ™™

Nozares tendences Nozares tendences –– ŠŠīī ir relatir relatīīvi jauna tehnolovi jauna tehnoloģģija ar augoija ar augoššu tirgus dau tirgus daļļu visu visā ā pasaulpasaulēē

CC²² Tint Tint –– ““ZaZaļļšš”” –– 100% 100% PlanPlanēētai Drotai Droššss

PPāārdodas krdodas kā ā koncentrkoncentrāāts, kas sajaucams ar 5 litriem ts, kas sajaucams ar 5 litriem ūūdensdens

Izmantojams 24 stundu lIzmantojams 24 stundu laikaikāā, kop, kopšš sajauksajaukššanas branas brīžīžaa

IepakojumsIepakojums –– 475 ml 475 ml pudele ar koncentrpudele ar koncentrāātutu

Standarta patStandarta patēēririņņšš::
PirmPirmā ā kkāārta, virsma apstrrta, virsma apstrāāddāāta arta ar 200200 dimanta svedimanta sveķķu akmeu akmeņņiemiem @ 10@ 10--1515
m2m2 // litrslitrs
OtrOtrā ā kkāārta, virsma apstrrta, virsma apstrāāddāāta arta ar 400 400 dimanta svedimanta sveķķu akmeu akmeņņiem      iem      @ 15@ 15--20 20 
m2m2 // litrslitrs
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CC²²  TintTint
 ™™  standarta tostandarta toņņii

Mocha              Light Roast            Espresso          Rose Quartz       Painted Desert        Red Rock          Caribbean Blue

Blue Stone         Desert Sand            Amber           Georgia Clay       Brown Stone        Concrete Gray        Welsh Slate

Copper Patina         Emerald             Serpentine          Bronze 
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CC²²  MMaintenance aintenance ™™

FaktiFakti –– vienvienīīgais litija apkopes gais litija apkopes 
ttīīrrīīttāājs js ššodien visodien visā ā pasaulpasaulēē.  .  

Virsmas Virsmas –– betons jaunsbetons jauns ( 28 ( 28 
ddienasienas) ) vai vecsvai vecs,, saus sausāās s 
iestriestrāādes betonsdes betons, , pulpulēēts betonsts betons,,
betons, kas jau cietinbetons, kas jau cietināāts ar ts ar 
kkāālija, magnija vai nlija, magnija vai nāātrija trija 
cietincietināāttāājiemjiem, terrazzo, terrazzo

PielietojumsPielietojums –– efektefektīīgaka gaka 
rezultrezultāāttā ā sasniegsasniegššanai anai 
ieteicams izmantot grieteicams izmantot grīīdu du 
mazgmazgāājamo majamo maššīīnunu

Ekonomija Ekonomija ((€€, $, , $, LsLs)) ––
koncentrkoncentrāātsts.. ŠŠķķaidaidāāms ar ms ar 
ūūdeni. deni. ĻĻoti zemas m2 oti zemas m2 
izmaksasizmaksas

Tirgus Tirgus –– ar katru mazg ar katru mazgāāššanas anas 
reizi tiek paaugstinreizi tiek paaugstināāta betona ta betona 
cietcietīība, ba, ķīķīmiskmiskā ā noturnoturīība un ba un 
virsmas atstarovirsmas atstaroššananāās efektss efekts. . 
Betona grBetona grīīda tiek attaukota, un da tiek attaukota, un 
nonoņņemta netemta netīīrumu krumu kāārtrtā ā kas kas 
veidojas uz virsmas. veidojas uz virsmas. 

KonkurenceKonkurence –– PPeennttrraaSSiil, Ashford,l, Ashford,  
kkā ā ararīī citi k citi kāālija, magnija, nlija, magnija, nāātrija trija 
cietincietināāttāāju raju ražžototāāji nepiedji nepiedāāvvā ā 
ššāādu produktudu produktu..

CC²² Super Hard Super Hard –– ““ZaZaļļšš”” –– 100% 100% 
PlanPlanēētai Drotai Droššss
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CC²²  SStaintain
 SSafe afe ™™

Fakti Fakti –– ekselents ekselents ūūdens un naftas produktu atgrdens un naftas produktu atgrūūddēējs, kas veido js, kas veido 
neredzamu barjeru uz betona virsmasneredzamu barjeru uz betona virsmas

Virsmas Virsmas –– betons jaunsbetons jauns ( 28 d( 28 dienasienas) ) vai vecsvai vecs,, saus sausāās iestrs iestrāādes betonsdes betons, , 
pulpulēēts betonsts betons,, betons, kas jau cietin betons, kas jau cietināāts ar kts ar kāālija, magnija vai nlija, magnija vai nāātrija trija 
cietincietināāttāājiemjiem, terrazzo , terrazzo 

Ekonomija Ekonomija ((€€, $, , $, LsLs) ) –– izsmidzin izsmidzināāt 1t 1 k kāārtrtā ā ļļoti piesoti piesāātintināātiti, , atkatkāārtot, ja rtot, ja 
nepiecienepiecieššams, pams, pēēc c 33-- 5 5 gadiemgadiem

PielietojumsPielietojums –– ļļoti plaoti plašši pielietojas noliktavi pielietojas noliktavāās, rs, rūūpnpnīīccāās, ras, ražžooššanas anas 
cehos, servisos, veikalos un daudzcehos, servisos, veikalos un daudzāās cits citāās viets vietāās, kur nepiecies, kur nepiecieššama ama 
aizsardaizsardžīžība no ba no ūūdens un naftas produktiemdens un naftas produktiem

KonkurenceKonkurence –– PPeennttrraaSSiil, Ashford, l, Ashford, un citi raun citi ražžototāāji ji ššāādu produktu du produktu 
nepiednepiedāāvvāā..

CC²² Stain Safe Stain Safe ir ir ļļoti efektoti efektīīgs. Tas ir viengs. Tas ir vienīīgais produkts, ko piedgais produkts, ko piedāāvvā           ā           
CC22 Crete ColorsCrete Colors, kas satur , kas satur ššķīķīdindināāttāājuju..
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CC²²  HHeat eat ™™

Fakti Fakti ––  augstas efektivit augstas efektivitāātes pultes pulēēššanas spilveni priekanas spilveni priekšš CC²² SealSeal ar iestr ar iestrāāddāātu termo tu termo 
membrmembrāānunu.. ŠŠīī mem,br mem,brāāna palna palīīdz saglabdz saglabāāt temperatt temperatūūru uz virsmas, tru uz virsmas, tāās puls pulēēššanas branas brīīddīī..

Virsmas Virsmas –– betons jaunsbetons jauns ( 28 d( 28 dienasienas) ) vai vecsvai vecs,, saus sausāās iestrs iestrāādes betonsdes betons, , pulpulēēts betonsts betons,,  
betons, kas jau cietinbetons, kas jau cietināāts ar kts ar kāālija, magnija vai nlija, magnija vai nāātrija cietintrija cietināāttāājiemjiem, terrazzo , terrazzo 

PielietojumsPielietojums –– pulpulēēššanaianai CC²² Seal, CSeal, C²² Super Hard Super Hard unun CC²² HardHard

EkonomijaEkonomija ((€€, $, , $, LsLs) ) –– izmantojams abpusizmantojams abpusēējiji

TirgusTirgus –– daudz efektdaudz efektīīvvāāki pulki pulēēššanai,  nekanai,  nekā ā baltie spilveni, ko piedbaltie spilveni, ko piedāāvvāā 3M 3M 

KonkurentiKonkurenti –– PentraPentraSSiil, Ashford,l, Ashford, citi k citi kāālija, magnija, nlija, magnija, nāātrija cietintrija cietināāttāāju raju ražžototāāji ji 
nepiednepiedāāvvā ā ššāādus spilvenusdus spilvenus

CC²² Heat Heat –– ““ZaZaļļšš”” –– 100% 100% PlanPlanēētai Drotai Droššss

IepakojumsIepakojums –– 5 5 spilveni vienspilveni vienā ā kastkastēē
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InstrumentiInstrumenti

••
 

Microfiber birsteMicrofiber birste

••
 

SlSlīīpmapmaššīīnana

••
 

Augstapgriezienu pulAugstapgriezienu pulēējamjamā ā mamaššīīnana

••
 

SpSpīīduma mduma mēērsrs
 

& & TermometTermometrrss

••
 

C2 Heat C2 Heat spilventispilventiņņii
 

& & Dimanta sveDimanta sveķķu akmeu akmeņņii

••
 

PutekPutekļļu su sūūcejscejs

••
 

IzsmidzinIzsmidzināāttāājsjs
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Ieguvumi izmantojotIeguvumi izmantojot
 CC²²  produktusproduktus

Nostiprina grNostiprina grīīdas virsmudas virsmu

NeuzsNeuzsūūc c ūūdeni, naftas deni, naftas 
produktusproduktus

Augsta mehAugsta mehāāniskniskā ā izturizturīībaba

NeuzNeuzņņem netem netīīrumus, nav rumus, nav 
betona betona ““ziedziedēēššanaana””

NoturNoturīīga betona krga betona krāāsasa

Uzlabo virsmas atstaroUzlabo virsmas atstaroššanos, anos, 
palielinpalielināās telpas s telpas 
apgaismojumsapgaismojums

NodilumizturNodilumizturīīga virsmaga virsma

Paaugstina noturPaaugstina noturīību vecbu vecāām m 
virsmvirsmāāmm

Nepaliek riepu nospiedumiNepaliek riepu nospiedumi

Viegli kopjamsViegli kopjams

ĀĀtri iestrtri iestrāāddāājams, zemas jams, zemas 
izmaksasizmaksas

DraudzDraudzīīgs videigs videi
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CC²²  MMēērrķķaa  auditorijaauditorija

••
 

StadioniStadioni

••
 

RaRažžooššanas cehianas cehi

••
 

KonferenKonferenčču centriu centri

••
 

PPāārtikas rartikas ražžooššanas cehianas cehi

••
 

LidostasLidostas
 

((angangāāri, ri, 
uzgaiduzgaidāāmmāās zs zāālesles))

••
 

TirdzniecTirdzniecīības centribas centri

••
 

Ostu doki, iekrauOstu doki, iekrauššanas anas 
platformasplatformas

••
 

SupermSupermāārketirketi

••
 

AutostAutostāāvvietas vvietas 
(daudzs(daudzsttāāvu, pazemes)vu, pazemes)

••
 

Servisi, uzpildes stacijasServisi, uzpildes stacijas

••
 

NoliktavasNoliktavas

••
 

LoLoģģistikas centriistikas centri

••
 

Visa veida rVisa veida rūūpnpnīīcascas
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CC²²  ““ZaZaļļšš””
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CC²²  ““ZaZaļļšš””
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CC²²  ““ZaZaļļšš””

NSF Sertifikāts

 
C²

 

Super Hard, C²

 

Hard, 
C²

 

Seal

SCS Sertifikāts

 
C²

 

Super Hard, C²

 
Hard, C²

 

Seal, C²Tint
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CC²²  ““ZaZaļļšš””
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CC²²  & INFOTRAC& INFOTRAC

Jūsu drošība ir mūsu prioritāte. Crete Colors International ir 
INFOTRAC’S MSDS partnerprogrammas biedrs. Jebkādā ķīmisko vielu 
avārijas gadījumā, kas saistītas ar

 
C2

 

produktiem; noplūde,
 

izlīšana, 
ugunsgrēks, lūdzu sazināties ar

 
INFOTRAC pa bezmaksas tālruni, lai 

saņemtu tūlītēju pirmo palīdzību. Uzglabājiet gan mūsu, gan citu ražotāju 
ķīmiskos produktus bērniem nepieejamā vietā. 

Piekļuve tiešsaitē
 

24/7 :
 

Tālruņa nr. 24/ 7
 

:

www.infotrac.net
 

+1-
 

352-323-3500

http://www.infotrac.net/
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          apstiprin          apstiprināājumsjums

CC²²
 

PRODUKTI, KURI JAU IEGUVUPRODUKTI, KURI JAU IEGUVUŠŠI ES SERTIFIKI ES SERTIFIKĀĀTUTU

Visi jaunie produkti tiks iesniegti apstiprinVisi jaunie produkti tiks iesniegti apstiprināāššanai ES anai ES 

CC²² SSuperuper HHard ard ™™
CC²² HardHard™™
CC²² Seal Seal ™™
CC²² GGlossloss SSystem ystem ™™
CC²² Color HardColor Hard ™™
CC²² TintTint™™
CC²² MMaintenance aintenance ™™
CC²² SStaintain SSafe afe ™™
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CC²²
 

PasaulePasaule
 

ar krar krāāssāām, tm, tīīriem riem 
cietincietināāttāājiem un bez putekjiem un bez putekļļiemiem
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CC²²  KvalitKvalitāātete
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TToyotaoyota
 servissserviss

 ––  pirms apstrpirms apstrāādesdes
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TToyotaoyota
 servissserviss

 ––  ppēēc apstrc apstrāādesdes
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CC²²
 

TTint int ––
 

LLasas
 

VVegasegas, , 
20102010

 WWorldorld
 

ofof
 

conreteconrete
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CC²²
 

CColorolor
 

HHard ard ––
 

LLasas
 

VVegasegas, , 
20102010

 WWorldorld
 

ofof
 

ConreteConrete
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BAYERBAYER
 

noliktavasnoliktavas
 

––
 Guangzhou, Guangzhou, ĶīĶīnana
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KosmKosmēētikas salons tikas salons 
Langley, KanLangley, Kanāādada
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CC²²  KvalitKvalitāātete
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R R --
 

KKeskoesko
 

SSupermupermāārketsrkets
 HHelsinkielsinki, , SomijaSomija
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BMW BMW ddīīlerisleris
 

––
 

RRennerodennerod, , 
VVāācijacija
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HHaifaaifa, , IzraIzraēēlala
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HHarleyarley
 

DDavidson salonsavidson salons
 IIllinoisallinoisa, , ASVASV
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CChipotlehipotle
 

MMeksikeksikāāņņuu
 restorrestorāānsns

 PPhoenixhoenix, A, Arizonarizona, , ASVASV
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CC²²  KvalitKvalitāātete
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CC²²  KvalitKvalitāātete
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KKāāppņņu telpau telpa
 NorvNorvēēģģijaija
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CC²²  KvalitKvalitāātete
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CC²²  KvalitKvalitāātete
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mmāājas interjersjas interjers
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PaldiesPaldies!!
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