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Tehastes või ehitusel vor-
mi valatud betoonele-
mentide puhul räägitak-

se puhasvalust. Tegemist on
suhteliselt puhta pinnaga, mil-
le nähtavale jääv osa moodus-
tub tsemendikivist, mida kut-
sutakse ka tsemendipastaks –
see on tsemendi, vee ja värvi-

pigmendi (kui kasutatakse)
kõvastunud seos. 

Halli tsemendi puhul inert-
materjalid vormipinna värvi ei
mõjuta. Küll aga teevad seda
betooni tihendamine, kivine-
mistingimused, niiskus ja be-
toonpinnast eralduv lubi. 

Tehniliselt on peamiselt
tsemendikivist moodustuv
vormipind betooni kõige nõr-
gem osa ja seetõttu aldis kulu-
misele ning ilmastikumõjude-
le. Tal ei ole ka inertmaterja-
lidest tulenevat tekstuuri, vor-
mi vähimadki ebatasasused,
vormimaterjali liitekohad ja
vead jätavad aga betooni pin-
nale märgatava jälje. Tavaliselt

BETOONPINDADE
VIIMISTLEMISE VÕIMALUSI 

Mida sügavamalt pesubetoonis tsemendikivi eemaldatakse, seda
enam sarnaneb betoonpinna värv inertmaterjali omaga.

(a) Peenpesu viimistlusega betoonpinnad. (b) Happepesu betoonpinnad. (c) Liivapritsiga töödeldud
betoonpinnad. (d) Pigmentidega värvitud sileda vormi betoonpinnad.

Õhk tõuseb betoonis üles, õhu-
mulle on vähem betoonivalu
alapinnas ja enim vormi all,
betooni ülapinnal.

Kuuekümnendatel-seitsmekümnendatel aastatel valati
betoon enamasti laudvormi, mis paraku ei lubanud
saada kuigi siledat pinda. Viimistlemiseks kasutati
peamiselt halli tsemendisegu. Kaheksakümnendatel
laialt levima hakanud värvipigmendid innustasid arhi-
tekte ja betoonitootjaid julgetele katsetustele. Ühek-
sakümnendatel oli betoonpindade värvikäsitlus pigem
tagasihoidlik ja vaoshoitud ning betooni viimistlus põ-
hines valdavalt erinevate inertmaterjalide kasutusel ja
töötlemisel. Inertmaterjale (erinevad kiviosised) oli
betooni massis ligemale 70%. Nüüd on betoonehitiste
arhitektuuris tagasi pöördutud halli betooni eksponee-
rimise juurde. Rõhku pannakse betoonpinna
valutehnilisele kvaliteedile, betoonelemendi pinda
üritatakse vääristada keemilise töötlusega, mille järel
see omandab vase- või rauaoksiidile omase
ebaühtlaselt jaotunud värvingu.
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kivistub betooni pinnale ka
õhumullidest tekkinud õnaru-
si, mille arv, suurus ja kuju
sõltuvad vormi asendist. Kuna
õhk eemaldub betoonist vaid
üles, siis on mullikeste jälgi
kõige vähem betoonivalu ala-
pinnas, vertikaalpinnas on
neid juba märgatavalt rohkem
ja kõige rohkem betooni üla-
pinnal. 

Betoondetaili pealispinda
võib enne kõvenemist harjata,
hõõruda erinevast materjalist
hõõrutitega ja rullida. Need
viimistlusviisid on kahtlemata
kõige lihtsamad ja odavamad
variandid anda betoonpinnale
värvimiseks või impregneeri-
miseks vajalik suurenenud eri-
pind ja nakkevõime. Teras-
hõõrutit või “helikopterit” ka-
sutades tiheneb ja tugevneb
betoonpind kõige enam. Saa-
dud pinda on võimalik ka lak-
kida või vahatada, või töödel-
da betooniga reageeriva sili-
kaatlahusega vee ja tolmu-
kindlaks. 

Inertmaterjalide
paljastamine

Eemaldades betoonilt tsemen-
dikivi, paljastub selle jämedam
kiviosis. Mida sügavamalt be-
toonpinda töödelda, seda enam

domineerib selles inertmaterja-
li värv. Töötluse liigist ja süga-
vusest johtuvalt jääb betooni
pind kas krobeline, kare, peh-
me, sile või läikiv. Pinnatööt-
lusviisid on järgnevad: 
• happetöötlus;
• liivaprits;
• peenpesu (tsemendikivi on

välja uhutud 1...2 mm
sügavuselt);

• pesubetoon (väljauhtmise
sügavus on 3...6 mm);

• lihvimine.
Taoliselt töödeldud betoo-

ni pind on eriti tugev ja vastu-
pidav nii otsesele kulumisele
kui määrdumisele. 

Happetöötlus. Kivistunud be-
toonpind uputatakse happe-
vanni, mille tulemusena söövi-
tatakse betooni pinnast välja
õhuke kiht tsemendikivi. Hap-
petöötlus toob vaevumärgata-
valt esile pisikesed inertmater-
jali- ja täiteaine osakesed. Pind
muutub ühtlaseks, pisut läik-
levaks, omandab tehnilise või
metalse ilme. 

Liivaprits. Mehaaniliselt be-
toonipinda kulutades eemal-
datakse koos pindmise tse-
mendikiviga ka peened täite-
aineosakesed. Töödeldud pind
tundub nii visuaalselt kui ka
katsudes pehme.

Peenpesu. Inertmaterjali osa-

kesed tulevad selgesti nähta-
vale. Pesupindade saamiseks
kasutatakse pinnaaeglusteid,
mis takistavad vormiga kok-
kupuutuvas betoonikihis tse-
mendikivi teket. Vormi eemal-
damisel pestakse kivinemata
tsement survepesuritega be-
tooni pinnast välja. Koos tse-
mendiga eemalduvad ka peen
kiviosis ja täiteaine, mistõttu
lõpptulemus ei ole sama ho-
mogeenne kui happega töödel-
dud betoonpinnal. 

Pesubetoon. Pesusügavust on
võimalik erinevate aeglustite-
ga muuta. Mida sügavam pesu,
seda enam uhutakse suurema
kiviosise vahelt välja peenemat
täiteainet ja väiksemaid kivi-
osakesi ning sedavõrd krobeli-
sem jääb ka betooni pind. Nii-
sugune pinnaviimistlus säilib
väga hästi ja on pikaealine.
Nähtavad kahjustused 1960.–
1970. aastatest pärit pesube-
toonpindadel on põhjustatud
peamiselt tollaste betoonide
ebapiisavast külmakindlusest.
Betooni viimistlustehnika ja
külmakindlus ei ole omavahel
siiski kuigivõrd seotud. 

Lihvitud betoonpind ehk ter-
ratso. Betooni pealmine, 2...5
mm kiht eemaldatakse tee-
mantlihvimisega, mille tule-
musena paljastub pindmise
betoonikihi kivistruktuur ja
tsemendikivi osakaal lihvitud
pinnal väheneb tunduvalt.
Olenevalt lihvituse astmest
saadakse kas läikiv või loodus-
kivi meenutav poleeritud be-
toonpind. 

Lisainfot betoonpindade
viimistluse kohta leiab inter-
netiaadressilt: 
www.betoonelement.ee
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Lasuurpind tekib betoonis sisalduva tsemendikivi reageerimisel
keemiliste ainetega. Tulemus on ebaühtlane, akvarelli meenutav
värvitoon. 

Valge ja musta inertmaterjaliga, valge tsemendi ja musta pigmendi
baasil loodud lihvitud pinnanäidised.


