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A Semrnelrock design rnegoldasmval nyilik lehetoseg arra hogy Ligyanotyn feliilet kiatakitas rvil
tott térköveket, lapokat, falazó- ő s kerítéselemeket, stélkiivekel, sm'gélyköveket, lepcs(íkel, stb. egymással kombinálhassuk. Az egyes termékek azonos mr'gjeleik'ri l' ilelciiirk k s,i:iliiióen igeiiy€'s,
egységes megjelenést érhetünk el.
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A termelési folyamat során, az alkalmazott lagniodaiiiehb terlitiolögia a követ belülröl teSzi ellenüllóva,
ő s külön felületvédetem óvja a k ő felszínét. Az eredmény: a Semmelrock termékeket Ioinnyehh tisztán aL
tani, mivel a szennyez ő dés nehezebben tapad meg rajtuk. RágógLimt, foltok, rászáradt anyagok ellávolitása egyszeríibh. Ezenkívül a Sernmelrock Protect a kövek [agy- és olvaszlúsóállósúgát is tovább javítja.
Ezáltal szépségüket tovább meg ő rzik.
- a lehullott levelek, vörösbor-, olajloltok, stb. eltávolítása könnyebb
a kövek éveken át megtartják természetes megjelonésiikit
- a mészkiviiágzás lekötése
- zsillogóhh színek, alacsonyabb fakulüsi tényez ő
fagy —és olvasztósóállóbb
• nagyobb ellenállóképesség az id ő járási hatásokkal szemben
ó ő lll-llfl

Semmelrock Premium Protnct speciális, er ő sen igénybe vett felületek kialakitásáia kari It kifejles,f ő sre. Az Sernmelrock Premium Protect terméknél a felület a gyártási folyamatban lezárásra kerül ás
ultraviota besugái zással történ ő edzésnek vetik alá. A l ő rburkoló elem, különösen a szívós szriivnyez ő désekkel ás behatüseirkat neiahyn a',wjt taitris verlelmet
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A kombiíornia egy bizonyos terakási, határozott számú és formátumú burkoló elemb ő l áll. A kombisablunnal történt gyártás el ő nye az, hogy a többféle méretji kül azonos gyái tási ütemben készül,
az egyes
méretek közötti szin és vastagságheli üui sok ininiriilisi esokkeiinriplr.
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Az Einstein rendszer egy olyan szabadalmazott komplex rerulsm'i, amely integiált elcsúszás elleni
védelemmel iendelkezik. Az intelligens fugázási technika speciálisan a nagy forgalmú ás nagy terhelisó
területekkel szemben támasztott követelmények teljesítésére került kifejlesztésre. Az egymást követ ő
összeköt ő , távtartó ás rögzít ő elemek, melyek a térburkoló elem teljes kerületén helyezkednek el, biz tosítják a szabványnak megfelel ő lugaszélasségnt, valamint a íugakitöltést is, miközben az elemek
érintkezési felülete elhanyagolható.

ASemmuíiock lermékekel az MSZ LN 1338, 1339, 1340 Számú Európai Uniós s,abvánvektmn aieghitriro7ott követelmények alapján gyártjuk ő s min ő sít jük. S ő t, ezen túlmen ő en nagy hangsúlyt ekltüaL
• a helyi szátlttóktól származó atapanyagolr magas min ő ségére,
a gyártási folyamat minden lépésére alkalmazott bels ő iniioísogiiaiiyítar.ia,
• az értékesítési pontokhoz legközelebb es ő gyái tásra is.

CE küérjiir
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Termékeink, a térkövek, a lapok ás a szegélykövek a CE jelet viselik, ami a termékekre vonatkozó ouibpai
harmonizált szabványoknak való negfelel ő séget jelenti: MSZ EN 1338 (térkövek), MSZ EN 1339 (lapok),
valamint MSZ EN 1340 (szegélyek). (A jelzés a raklapcímkén, a megfelel ő ségi nyilatkozat a szállitólevél
hátoldalán található, illetve cc ulóbbi a weboldalunkról ív letölthet ő .) Független, államilag akkreditált
vizsgálóhely (CEMKUT Kft.) által végzett, rendszeres vizsgálat is töiténik.

Fagy es
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A Semmetrock garantálja valamennyi termékének fagy- ás olvasztósóállóságát - az MSZ EN 1338, 1339
ő s 1340 számú szabványoknak megfelel ő en. Csak olyan olvasztószerek alkalmazhatók, amelyek betonanyagoknál megengedettek (p1. NaCt-bá,isúak). A szulfáttartalmú hatóanyagokat tartalmazó olvasztószerek a bctonariyagaink károsodását okozhatják.
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Be tonköveink j ő része nemesít ő feliiletkezetést Isap. Ilyenkor a készre gyártott kövek egy újabb
munkafolyamaton mennek keresztül, aminek köszönhet ő en az adott termékprogram egyedi, nemes
megjelenésre tesz szert.
Ezek a technikák a felület „optikai" nemesítését szolgáljáls, a használati jellemz ő ket nem
befolyásolják.
A felületneinesítés módozatai: dörzsölés, mosás, szemcseszórás, antikolás.

