
 
 

DecorMASTER betoane decorative sunt betoanele cu un puternic impact arhitectural decorativ, 
având suprafețe prelucrate cu aspect variat, răspunzând unor cerințe diverse cu avantaje și multiple 
beneficii.  
 
Aplicațiile cele mai întalnite ale DecorMASTER betoane decorative sunt pavajele și respectiv 
pardoselile din beton, atât interioare cât și exterioare, oferind posibilitatea completării armonioase și 
versatile și cu alte elemente arhitecturale din beton decorativ DecorMASTER (pereți, socluri, terase, 
platforme, scări, mobilier urban etc), integrate în construcțiile și amenajările respective (de la 
arhitectura de interior, amenajări peisagere la sistematizări, incinte și alte lucrări conexe 
construcțiilor civile și industriale).  
Proiectele vizează atât lucrările noi cât și cele de reabilitare (refaceri, renovări, extinderi etc). 
 

• Clase de rezistență:  
□ la compresiune de la C25/30 la C35/45 N/mm2. 
□ la întindere din încovoiere de la 3,5 N/mm2 la peste 4,5N/mm2 (aplicație rutieră). 

• Armate dispers cu fibre de polipropilenă. 

• Rezistență superioară la înghet / dezghet și la microfisurare. 

• Aplicații exterioare / interioare, pietonale / rutiere, structurale / nestructurale. 

• Structuri turnate monolit, asigurând trei funcționalități esențiale simultan (strat de rezistență, 
uzură și estetic). 

• Rezistente la foc. 

• Rezistente la soluții de igienizare și curățare. 

• Nu degajă noxe; fără modificări de aspect la substanțe de igienizare, detergenți, substanțe 
dezinfectante. 

 
- Aspect elegant similar marmurei (betoane șlefuite) sau cu grade diferite de rugozitate 

(dezactivate, buciardate, periate etc), prin expunerea agregatelor sau buciardare, oferind o 
foarte bună rezistență la alunecare, abraziune și antiderapare. 

- Texturi, nuanțe, combinații de agregate decorative variate (neted, sticlos sau doar lucioase, 
mate, agregate ușor vizibile sau textură rugoasă medie și mare, cu aspect rustic etc). 

 
DecorMASTER betoane decorative – dezactivate sunt betoanele cu suprafața cu agregate 
decorative expuse (înglobate în masa de beton și parțial vizibile, cu textura în relief, de la mici 
asperități la agregate cu o rugozitate naturală, mare, rustică), având multiple roluri estetice și 
funcționale. Pastă de ciment din mixul de beton poate avea la rândul ei culori și nuanțe diferite. 
Reprezintă soluția cea mai cerută în majoritatea proiectelor ce imbină arhitectura estetică cu rolul 
funcțional (căi de acces, terase, platforme, zone piscine și de agrement, piețe publice, inclusiv ca 
pasaje cu acces carosabil etc). 
 



DecorMASTER betoane decorative – șlefuite sunt betoanele cu suprafața slefuită, cu aspect 
lucios/sticlos, similar marmurei, într-o gamă foarte variată de combinații, aducând eleganță și 
personalizarea versatilă a unor pardoseli altfel decât cele obișnuite. Cu multiple variante de culori și 
nuanțe, utilizarea la interior formează esteticul și funcționalul, amplificând efectul aportului de căldură 
din radiații solare. În contextul inerției termice specifice betonului, inclusiv în combinație cu sisteme 
moderne de încălzire în pardoseală, pardoselile din beton CRH conduc la soluții de eficiență 
energetică. Reprezintă soluția unui design elegant, aristocratic dar și modernist, al spațiilor interioare 
sau exterioare, alternative la simple placări sau alte tipuri de învelitori comune. 

 
DecorMASTER betoane decorative – buciardate sunt betoanele cu suprafață rugoasă cu aspect 
natural, obținute prin buciardarea controlată, în straturi succesive și grade diferite, rezultând 
asperități dispuse aleator, cu diverse grade de profunzime. Pasta de ciment din mixul de beton poate 
avea culori și nuanțe diferite, de asemenea. Posibil colorate și nuanțate, acestea reprezintă unele 
dintre cele mai de efect suprafețe decorative din beton, armonios integrate în cazul unui design dorit 
cât mai aproape de natură. 
 
DecorMASTER betoane decorative – imprimate sunt betoanele cu suprafață amprentată, 
realizată prin utilizarea unor matrițe de imprimare. Atât rețeta specială CRH, cu rezistențe mari ale 
betonului, armare dispersă cu fibre de polipropilenă antifisurare și comportare superioară la înghet / 
dezghet, cât și lucrabilitatea optimă a acestei soluții, sunt aspectele diferențiatoare CRH pentru acest 
produs. O gamă variată de culori, nuanțe și modele de amprentare (lemn natural, pavaj rustic, pavaj 
de piatră, până la simboluri și logouri personalizate) completează această soluție, preferată în multe 
amenajări, atât private cât și publice (incinte rezidentiale, turistice, spații de acces comerciale etc). 
 
DecorMASTER betoane decorative – colorate sunt betoanele simplu colorate, a căror rețetă 
permite o colorare consistentă, în masă, cu obținerea unei suprafețe uniforme, lise sau periate, cu 
aspect plăcut. Estetic, pot constitui soluții arhitecturale moderne, de jocuri de culori și combinații și 
cu alte materiale, în diverse amenajări peisagere, mobilier urban, etc, sau pentru armonizarea cu 
fațadele clădirilor. Pigmenții coloranți sunt selectați și testați în rețetele dezvoltate, contopirea 
culorilor, în game practic nelimitate, realizându-se de asemenea în producția centralizată, controlată 
și certificată. 
 
DecorMASTER betoane decorative – nisipoase sunt o gamă aparte a betoanelor decorative, 
oferind aspectul unic al unui nisip consolidat (consistență asemănătoare unei roci de gresie de 
sedimentare).  
Având implicit o rezistență redusă la solicitări și la expunere la înghet / dezghet față de celelalte 
betoane decorative, acest tip de suprafață din beton decorativ se exfoliază natural, gradual în timp, 
iar culoarea, de exemplu gălbui-crem-cenușiu, asamblează aspectul estetic arhitectural dorit, de 
“pământ nisipos”.  
 
 

Caracteristici 

(pavaje, pardoseli) 

DecorMASTER 

dezactivat 

DecorMASTER 

șlefuit 

DecorMASTER 

buciardat 

DecorMASTER 

imprimat 

DecorMASTER 

nisipos 

Rezistență 

mecanică și 

dinamică 

+++ +++ +++ +++ + 

Masă termică +++ +++ +++ +++ ++ 

Transfer termic +++ +++ +++ +++ ++ 

Rezistență la cicluri 

de îngheț dezgheț 

+++ +++ +++ ++ + 



Aderență +++ + +++ ++ + 

Antiderapant +++ + +++ ++ + 

Rezistență la uzură ++ +++ +++ ++ + 

Rezistență la 

coroziune, medii 

agresive 

++ +++ +++ ++ - 

Rezistență la foc +++ +++ +++ +++ ++ 

Fonoizolatoare +++ +++ +++ +++ ++ 

Lavabil, rezistență 

la igienizare 

+++ +++ +++ +++ - 

Grad foarte redus 

de permeabilitate la 

apă 

+++ +++ +++ +++ - 

Igiena și sanatatea 

oamenilor, protecția 

mediului 

+++ +++ +++ +++ +++ 

 

Betoanele decorative DecorMaster se recomandă a fi puse în operă de către aplicator autorizat de 
producătorul CRH. 

 


