
Karta techniczna  

Donice z Betonu Architektonicznego 

Niniejsza Karta techniczna została opracowana przez Centrum Betonu Architektonicznego i dotyczy 

oferowanych przez sklep Centrum Betonu Architektonicznego Płyt z Betonu Architektonicznego 

przeznaczonych do montażu na ścianie lub innej powierzchni pionowej. 
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Charakterystyka Betonu Architektonicznego 

 

Oferowane przez Centrum Betonu Architektonicznego Donice Betonowe powstają z prawdziwego 

betonu, w którego składzie jest cement Premium o wysokiej wytrzymałości, kruszywo granitowe, 

zbrojenie oraz dodatki ulepszające mieszankę i poprawiające właściwości betonu. Pomimo starannego 

wykonania i ręcznej produkcji Donice noszą znamiona powierzchni całkowicie naturalnej, 

odzwierciedlającej surowy i niedoskonały charakter betonu. Wyznajemy zasadę, że piękno powierzchni 

betonowej tkwi w jej niedoskonałości i niepowtarzalności. Dlatego na ich powierzchni mogą 

występować, smugi kolorystyczne, raki, pory, przetarcia, różnice w odcieniach i inne cechy zbliżone do 

cech kamienia naturalnego. Nie są to wady wyrobu, podlegające reklamacji, a jedynie dowody na 

całkowicie naturalne właściwości betonu. Ze względu na skurcz betonu w czasie dojrzewania możliwe 

są również różnice wielkościowe i odchylenia od płaszczyzny, jednak nie powinny one przekraczać 

wartości podanych w dalszej części niniejszego dokumentu i sprawiać, że produkt będzie niezdatny do 

użytku. Na wyrobach betonowych nawet zaimpregnowanych, mogą pojawić się wykwity wapienne, co 

jest naturalnym procesem karbonatyzacji wodorotlenku wapnia. Wykwity ustąpią samoistnie po czasie.  

Donice oferowane przez nas są produktami każdorazowo produkowanymi na zamówienie. Nie 

sprzedajemy produktów długo „leżakujących” na magazynie. 

Przeznaczenie  

 

Oferowane przez nas donice przeznaczone do stosowania wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń.  

Odbiór przesyłki od przewoźnika 

 

 Przewoźnik po pokwitowaniu przez Ciebie dostarczenia przesyłki powinien umożliwić Tobie 

weryfikację jej zawartości  pod kątem ewentualnych uszkodzeń. 

 Wszystkie Towary wysyłane przez nas lub naszych producentów są sprawdzane w trakcie 

pakowania. Wysyłamy tylko nie uszkodzone elementy.  



 W przypadku stwierdzenia uszkodzeń sporządź w obecności kuriera dokument „ Protokół 

opisujący szkodę”. Możesz wezwać przewoźnika do sporządzenia protokołu w ciągu 7 dni od 

dnia dostarczenia przesyłki. 

 Gdy dostarczysz nam wspomniany protokół w ciągu 7 dni (abyśmy dochodzili odszkodowania 

od przewoźnika) oraz zdjęcia uszkodzonych elementów, uszkodzone płyty zostaną do Ciebie 

przysłane całkowicie bezpłatnie w najszybszym możliwym terminie. 

 

Przenoszenie i Przechowywanie 

 

 Donice Betonowe powinny być przenoszone z zachowaniem szczególnej ostrożności aby nie 

uległy uszkodzeniu. 

 Po otrzymaniu płyt należy je odwinąć z folii, w której znajdowały się na czas transportu. 

Pozostawienie ich w folii może doprowadzić do powstania na nich niepożądanych 

przebarwień. 

 Nie należy piętrować palet. 

 Donice podczas składowanie nie powinno mieć kontaktu ze styropianem, styrodurem, folią, 

drewnem lub inną nieprzepuszczającą wilgoci powierzchnią. 

 Donice powinny w momencie składowania powinny mieć zapewniony stały przepływ 

powietrza. Utrzymująca się wilgoć bez możliwości swobodnego odparowania może 

spowodować zajście reakcji chemicznej, która spowoduje trwałe odbarwienie betonu. 

 Reklamacja odbarwień w terminie późniejszym niż 14 dni od momentu otrzymania produktu, 

może oznaczać jego niewłaściwe przechowywanie.  

Użytkowanie 

 Przed posadowieniem donicy należy upewnić się, że powierzchnia na której będzie 

ulokowana donica jest stabilna i nośna.  

 W przypadku braku nośności gruntu, należy przygotować wylewkę betonową, lub 

podbudowę i podsypkę, która ustabilizuje powierzchnię. Do wykonania podbudowy i 

podsypki można wykorzystać tłuczeń lub grys. Powierzchnia powinna zostać zagęszczona. 

Obszar ustabilizowania gruntu powinien wystawać co najmniej po 10 cm, poza obrys donicy. 

 Przy posadowieniu donic wewnątrz pomieszczeń, należy wziąć pod uwagę wytrzymałość 

konstrukcji stropów. 

 Podczas użytkowania donicy, spodnią warstwę należy wypełnić keramzytem, aby zapewnić 

oddychanie warstwie korzeniowej i umożliwić odpływ nadmiaru wody. Warstwa keramzytu 

powinna wynosić przynajmniej 1/3 pojemności donicy. Przy bardzo dużych donicach, 

warstwa keramzytu powinna mieć przynajmniej 15 cm wysokości. 

 Niezastosowanie keramzytu, może spowodować pęknięcie donicy podczas przymrozków z 

uwagi na rozszerzenie się wilgotnej gleby. 

Czyszczenie i Konserwacja 

Czyszczenie 

 Beton Architektoniczny to materiał o ograniczonej odporności pH. Dlatego 

ewentualny preparat czyszczący należy dobrać nie tylko z uwzględnieniem rodzaju 

zabrudzeń, ale także uwzględniając właściwości betonu. 



 Zauważone zabrudzenia należy zebrać najszybciej jak to możliwe unikając „wcierania” 

brudu lub rozprowadzania go po powierzchni. 

 W większości sytuacji bezpiecznie można zastosować delikatne detergenty, oparte na 

środkach powierzchniowoczynnych, takie jak płyn do mycia naczyń, lub szare mydło.  

 Ewentualne usuwanie „krytycznych zabrudzeń” z powierzchni betonu, takich jak 

zaschnięte ślady po cemencie / kleju, rdza, resztki tynku / farb, olej, smoła, powinny 

być usuwane specjalistycznymi preparatami o odczynie roztworu pH pomiędzy 4 -10 

(lekki kwas – lekka zasada) w zależności od rodzaju zabrudzeń.  

 Nie stosować rozpuszczalników. 

 Czyszczenie mechaniczne zabrudzeń powinno się odbywać szmatką, miękką szczotką 

lub w ograniczony sposób metodą hydrodynamiczną. 

 Przy krytycznych zabrudzeniach prosimy o kontakt ze specjalistyczną firmą czyszczącą 

lub z naszym działem sprzedaży. 

 Aby uniknąć ryzyka utraty prawa do reklamacji poprzez Rękojmię, najlepiej uzyskać 

naszą aprobatę w zakresie stosowanego do czyszczenia środka. 

 Zawsze należy wykonać czyszczenie próbne na niewielkim fragmencie powierzchni. Nie 

stosować preparatów czyszczących na rozgrzanej powierzchni. 

 

Impregnacja 

 Impregnacja to nasączenie materiału budowlanego impregnatem, w celu nadania mu 

pożądanych właściwości. 

 Impregnacja hydrofobowa jest płyty betonowej jest zalecana, aby ułatwić utrzymanie 

czystości na płycie i spowolnić proces brudzenia się płyty. 

 Beton architektoniczny wymaga zastosowania specjalistycznych impregnatów hydro lub 

oleofobowych.  

 Prosimy o kontakt z naszym działem sprzedaży, w celu doboru odpowiedniego impregnatu, 

aby uniknąć ryzyka utraty prawa do reklamacji z tytułu rękojmi. 

 Przed impregnacją należy bezwzględnie wykonać impregnację próbną na małym fragmencie 

płyty. 

 

Reklamacja 

 

 Produkty są objęte ustawowym prawem do reklamacji z tytułu Rękojmi. 

 Okres na zgłoszenie reklamacji wynosi 2 lata, przy czym tylko przez pierwszy rok zakłada się, że 

wada produktu istniała w momencie sprzedaży. 

 Podstawą do odmowy uznania reklamacji mogą być przede wszystkim: wskazane naturalne 

cechy betonu architektonicznego niepodlegające reklamacji, o których informujemy w wielu 

miejscach, uszkodzenia mechaniczne płyt lub nieprzestrzeganie wytycznych montażowych 

zawartych w niniejszej Karcie technicznej.  

 Sprzedawca / Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez sprzedany 

produkt. 



Forma złożenia reklamacji 

 Reklamację najlepiej jest składać na adres: 

o biuro@centrumbetonuarchitektonicznego 

o Center Brand, Knieja 20, 88-190 Barcin 

 Można skorzystać w tym celu z Formularza Reklamacyjnego dostępnego na stronie: 

www.centrumbetonuarchitektonicznego.pl 

 Klient ma prawo do wyboru żądania, składając wniosek Reklamacyjny. Może wybrać: usunięcie 

wady, wymianę całego lub części zakupionego towaru, obniżenia ceny lub całkowitego 

odstąpienia od umowy ze zwrotem wzajemnych świadczeń o ile wada jest istotna. 

 Sprzedawca może nie uznać wybór żądania i zaproponować inny, uwzględniając indywidualne 

okoliczności, charakter wady oraz łatwość i szybkość naprawy lub wymiany towaru. 

Tel. 570 890 860 

Email: biuro@centrumbetonuarchitektonicznego.pl 
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