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homok, cement, víz, eselenk( 11 sztnezuk le!hasziiálcisával állítjiik el ő . Mindet] beton alapanyagú termék ennek megfelel ő en természetesen viselkedik. Szín és szerkezeti különbségek el ő fordulhatnak, ezek a gyártás során technikailag nem elkerülhet ő k.

A ait:v.íryol< IL]tlalmn,I,nak tobltek között a méretekre vonatkozó
el ő írásokat
Szélesség, hosszúság: névleges ±2 mm; Vastagság: névleges ±3
mm. Ezek az eltérések nem okoznak hibát. A vastagság tehetséges
eltérése max. 6 mm, amely az el ő írt vastagságú ágyazat esetét] a

A cement, a kavics, a homok színe Is természetes ingadozásnak

bevihiálás során kiegyenlithet ő .

van kitéve és ezek a lermékeken Is enyhe színeltérést okozhat-

Az elmondottak alapján színettérésre És méretellérésre vonaticozó

nak. Így a különböz ő gyártási idej ű termékeknél az adoll termék-

rektamációt csak beépítés el ő tt fogadunk et, a fetszedés és

r,tládon bolül is enyhe s,íneltéiés jetentkezhet.

újrarakás költségeit nem vállaljuk.

tank azonban nem befolyásolják a termékek min ő ségi jellemz ő it,
használati értékét inkább a burkolat természetes jellegét hang-

Színezett termékeinknél a melitozás (p1. lávaszür ke) a gyártás

súlyozzák. Eiérl javasotjuk, hogy az egyenletes felület elérése

során véletlenszer ű en létrejöv ő színámnyalatokat, az átnienetes

érdekében Ugyeljenek arra, hogy a lerakáskor egyszerre több

szín (p1. vörös-barna) pedig a világosabból a sötétebb színbe

raklapiol hasznaljanak terméket.

átmen ő árnyalatokat jelenti.
A raklapokon belül az egyes árnyalatok nem azonos mennyiségben
fordulnak el ő .

A természetes alapanyagok használata miatt a
színváltoztatás jogát fen ntartjuk!
A betonon alkalnianként világos foltok vagy fátyol jelentkezik, amelyek un. kivirágzások, ezek technikailag elkerülhetetlenek.
Ezek a kivirág7ások a belon lassú szilárdulása során jönnek létre. A
cementb ő l folyamatosan rnészhidrát szabadul fel, amelyet cm es ő víz vagy a lecsapódó nedvesség a felületre szállít, kiszc%radás után
azon lecsapódik. Az id ő járási és környezeti hatások következtében
oldható sóvá alakul és ez természetes módon a lerakást követ ő en
1-2 éven belül elt ű nik. A kivirágzás tehát csak átmeneti jelenség.
Ez a kivirágzás okozhatja a színezett burkolók ő kivilágosodását,
ami nem valódi kifakulás.
A kivirágzás m ű szakilag elkerülhetetlen, de a termék m ű szakr jellemz ő it és hasznátati értékét nem befolyásolják, ezért ez nem
min ő sül min ő ségi hibának.
A kivirágzások megakadályozása céljából nagyon fontos, hogy a
kivitelezés során a heépítésre vonatkozó útügyi el ő írásokat
(ÚT 2.3212:2004), különösen az ágyazati és fugázóanyagok min ő ségét, vízben kioldódó anyagnientességét, a megfelel ő tejtések és
vizelvezetések kialakítását hetartsuk.

Minden terméküntr magas kopásáttósággal, fagyállósággat rendelkezik, színes termékeink gyártásához magas

liv- állóságú festéke-

ket használunk.
Ezen tulajdonságok meg ő rzése érdekében javasotjuk az elkészült
burkolatokkal való „ tör ő dést".
Amennyiben az elkészített bLlrkolatot tolyamatos nedvesség. vízmozgás (alulról is), rácsapódó, máfolyatott es ő víz éri, az a felület
durva elszinez ő dését okozhatja.
A használat során különböz ő környezeti hatások érhetik a felületet
(lehullott levelek, étkezési maradékok, es ő , víz és légszennyez ő
anyagok rátapadása, stb.), amelyeket id ő r ő l-id ő re (kb. évente kétszer) a felületr ő l el kell távolítani, le kelt tisztítani.
Minden olyan eszköz, vegyszer használata lehetséges anti a betonhan lév ő alkotóanyagokkat nem tép reakcióha.
Vegyszeres tisztítás esetén Olyat] anyagok használata, amelyet a
gyártók a hetonanyagú burkolatokra fejlesztettek ki.
Jégolvasztás 3%-os NaCI (só) oldattal lehetséges, MgCI (magnézi-

Termékeinkel az MSZ EN 1338: MSZ EN 1339; MSZ EN 1340 termékszahványok legszigorúbb követelményeinek megfelel ő min ő ségben gyártjuk és azokra a törvényben el ő írt idej ű garanciát válla kin k.

KARBANTARTÁSI ÚTMUTATÓ

um-klorid) használata esetén nem garantáthatjuk a burkolat id ő járásá I tóságá I.
Mechanikus tisztító berendezések - kefe, nagynyomású mosó alkalmazása megengedett, de ügyeljünk a íugákból esetlegesen
„kimosott" fugaanyag pótlására.

Terrmiékeitiket a Bureau Veritas Certification által tanúsított, az ISO 9001:2008 szabványnak niegtelel ő min ő ségirányításí rendszer szerinti ellen ő rzés mellett gyártjutc.
Femtntartjuk annatc jogát, hogy a technológiai íejlesztéssel összefüggésben, termékvátasztékunkat
vagy egyes termékeitiket, azoknak esetlegesen valamely jellemz ő jét megváltoztassuk.
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