Fontos tudnivalók
Lolor

Tévedések és min ő ségi reklamációk elkerülése végett kérem vegye
figyelembe az alábbiakat.
Olvasztósó

Kérem, hogy lehet ő ség szerint csak
olvasztosot vagy más, a betonfelületek esetében alkalmazható olvasztószert alkalmazzon csószásmentesítésre (p1. NaCJ alapú szerek). A
szulfát házisú hatóanyagon alapuló
olvasztószerek roncsolhatják a betonanyagú lapok, térkövek és lépcs ő k
felóleteit. Az olvasztoso vagy más
ilyen szuiÍá[Iartaiillo oivaztÓszer
használata minden termék esetében
kim I atha to.
Az ilyen, betonra káros szerek
1-tasználatára visszavezethet ő Rámsodásokert 'l'irsaságonR nem válH
1ele1 ő ssége. Minden lap, térk ő ,
lépcs ő elem, medence-szeg ő elem es
virágtartó edény termékürik fagy- ős
kopásálló és ezt saját Illetve Független
laborvizsgálatokkal ellen ő rizzük.
Fontos!
A kívánt termék kiválasztásánál
kérem vegye ligyelembe a kés ő bbi
burkolat tervezett használati módját
illetve egyéb igénybevételét:
• Gyalogosforgalomra
• Személyautós forgalomra
• Teherautós forgalomra
Az írásos megrendeléseknek lega tó bb
két munkanappal a kívánt szállítási
id őpont el őtt kell beérkeznie Társaságunkhoz. A szállítási illetve rakodási
késedelem miatti utólagos igényeket
nem tudunk elfogadni.
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(lvi rágzások
A kivirágzások a vízben oldható
mész lerakodása miatt keletkeznek,
mely a víztarta lom elpárolgása után
jelenik meg a beton Felületeken. /\
mészkivirágzások nem befolyásolják
a beton termékek mechanikai tulajclonságait. Az id őjárás viszontagságainak és n burkolat használatának
köszönhet ően ezek az elszínez ődések
nagy mértékben enyhülnek és az Id ő
múlásával meg is sz űnnek. A kivirágzások nagy része vízben oldódik,
így egyszer ű mosással eltávolíthatá.
Termékeink kornyezethnrórok. Ezért
nem ajáii Ijuk, hogy a kivirágzásokat
különböz ő vegyi anyagok használatával hivolítsák cl, ezen kívül e
szerek használata a színes termékek
esetében a felület elszínez ő clését Is
okozhatja.
Színeltérések
A színes betontermékek természetes anyagokból ksziilnek, melyek
jellegükb ől adódóan Is kisehhnagyobb színárnya lati eltéresi
mutatnak. Ezeket kiegészít ő , a
termék végleges színét meghatározó
tényez ő ként jelentkeznek a gyártás
során a cement szi'nárnyalati eltérése, a nyers termék szilárclulási
körülményei (h ő mérséklet, környezeti páratartalom), segédanyagok pigmentjei és a beton kora. A
leggondosabb Az említett technikai tényez ő k miatt a technológiai
el ő írások leggondosabb betartása
ellenére is a leírt színeltérések
technikailag nem elkerülhet ő ek, ő r'
nem is befolyásolják termékeink
min ő ségét. Lapok, látszó élekkel
készített lapok, lépcs ő elemek, térköveR, kerítéselemek. Íhlazatfeclések,

