KAISERSTEIN Min őségi ismérvek
Ka se r'stei n

Kézzel válogatott min ő ség

Fagy- és olvasztósóálló termék

Üzemeirik csak és kizárólag kiváló
min ő ség ű Leier Kaiserstein termékeket állítanak el ő . A Leicr és
Kaiserstei n márka nevek egyet
jelentenek a legmodernebb termékgyártási technológiák alkalmazásával
és a termelés minden lépcs ő jénél
jelen lév ő minőségellen őrzéssel,
ideértve az egyes termékek csomagolását megel ő z ő kézi válogatást,
végellen őrzést is.

Termékeink szerkezetének sós vízzel
szembeni ellenállását vizsgálva
számos tesztet hajtottunk végre,
melyek ered ményeként az ilyen
jelzéssel ellátott termékek laggyai és
olvasztósóval, valamint valamennyi,
betontermékek esetében használható
olvasztószerrel szembeni ellenállását
az MSZ EN 1338, MSZ EN 1339, MSZ
EN 1340 szabványoknak megfelel ően
ga ran tálj uk.
A szulfáttartalmú olvasztószerek
valamennyi termékünk károsodását

CE-min ősítés
Lap és térk ő termékeink CEmin ő sítéssel rendelkeznek. Ez azt
jelenti, hogy termékeink kielégítik
az MSZ EN 1338 (térkő ) és MSZ EN
1339 (lap termékek) harmonizált
Európai Uniós szabványok el ő írásait
: kük5nböz ő min ő sítési viisgáJaoi\a saj laborunk mellet[ Íüggcicn
vizsgálóintézetek is elvégzik.
Méretre gyártott
Kivá nságra egyedi kívánságok nak
megfelel ő termékeket is el ő állítunk.
Ezért gyártunk olyan egyedi termékeket, mint a méretre gyártott
lépcs ő elemek vagy medenceszegések. Ezeket a termékeinket munkatársaink a modern technológia és a
hagyományos ipa rosmunka ötvözésével készítik. Kézzel. Csak Önnek.
Fagyálló termék
Az ilyen jelzéssel ellátott termékeink
extrém alacsony h ő m érsékleten
is min ő ségromlás veszélye nélkül
építhet ő k be. Azoknál a köveknél,
melyek nem fagyállóak, az anyaguk által felvett víz fagypont alatti
h őmérsékleten roncsoló hatást fejt
ki. Az anyagban lév ő hajszálrepedéseket tágítja, tön kretéve ezzel a
kő felületet Illetve magát a követ is.

Lcicn 4

')P.L)LJ CI L

Hidrofobizált termék
A hidrofób, azaz víztaszító betontermékek el ő nye, Ii ogy minimális
vízfelvételüknek köszönhet ő en nagy
sé11ye1 kivirágzásmentes a fehiletük.
Uctlékharásként ez a tulajdonság pozitívan hat a fagyálláságra és olvasztószerel szembeni ellenállósságra
illetve a kövek élettartamára Is.
Csúszásmentes
Valamennyi nemesített felület ű termékünk közös tulajdonsága:
Százar és nedves felületen egyaránt
garantá luk a felületek csüszásmentességét és lépéshiztosságát.
Szemétyautós forgalomra
Így jelöljük azokat a termékeinket,
melyek közepes terhelés llvételére
károsodás nélkül alkalmasak.
Teherautós forgalomra
Nagy terheléseknek Is ellenálló
jelölés ű termékeink károsodás nélkül
veszik Fel akár a tehergépjái'm ű vek
Forgalmát Is.

