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Schématické zobrazenie

®AirPave

Stav �. �. ���� 
Tlačové chyby a preklepy vyhradené. 
Pre ďalšie informácie kontaktujte prosím: info.sk@semmelrock.com

�� × �� cm

� druhy povrchu a � farby

Produkt Farba

gris

nocturno

nacar

beige

MONAROPrevedenie

Informácie 
o produkte

Rozmer
v cm

Hrúbka
v cm

Prevedenie
hrán

Min.
šírka
škáry
v mm

Váha
kg/ks

Váha
kg/m²

Spotreba
ks/m²

Trieda 
kvality

�� x �� �
so 

skosením
� ��,�� ��,�� �,�� CE

Charakteristika
Jemný kameň vhodný na pokládku priestorov v exteriéri. Materiál sa ľahko udržiava, 
je robustný a ideálny pre vonkajšie priestory. 

Možnosti použitia Terasy, záhradné chodníky, podlubie, chodníky, okolie bazénov

Výhody

ź Veľký, obdĺžnikový tvar
ź Nízka hmotnosť
ź Opticky atraktívny dizajn

ź Odolnosť voči náhlym zmenám teploty
ź Odolnosť voči mrazu
ź Odolnosť voči bazénovým soliam, kyselinám a chemickým látkam

ź Protišmykový a odolný materiál

ź Odolnosť voči tvorbe škvŕn a zmenám farby vplyvom UV žiarenia

Európske normy EN ����� ISO ����� príloha G, EN ISO �����

Vzory pokládky

Vzor � – na škáru Vzor � – na väzbu Vzor � – na väzbu �

PANAMA
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STAROSTLIVOSŤ A ÚDRŽBA

Výrobok musí byť skontrolovaný po dodaní ako aj pred samotnou pokládkou. Ak sa vyskytnú problémy s kvalitou 
musí byť tovar reklamovaný pred pokládkou. V prípade opodstatnenej reklamácie bude vymenený len samotný 
tovar. Náklady vynaložené na pokládku nebudú uhradené. V prípade neopodstatnenej reklamácie budú náklady 
spojené s reklamáciou hradené zákazníkom. 

®Starostlivosť: Vďaka jednoduchému čisteniu a ľahkej údržbe sú AirPave  platne ideálnym materiálom do von-
kajších priestorov.  

Odporúčame prenechať pokládku profesionálnemu pokladačovi. Rešpektujte prosím platné predpisy, ako aj 
®odporúčania týkajúce sa vstavania jednotlivých systémových komponentov. Pred začatím pokládky AirPave  platní 

musí byť podkladový materiál dôkladne preverený profesionýlnym pokladačom. 

REKLAMÁCIE

RADY PRED POKLÁDKOU

Odporúčanie: Používajte prosím vhodný čistiaci prostriedok určený na starostlivosť o jemný kameň a berte prosím 
ohľad aj na použitý škárovací materiál. 

®AirPave

Rozmery a povolené odchýlky 

v parametroch

Dĺžka a šírka

Hrúbka

Priamosť hrán

Pravouhlosť

Odchýlky od rovinnosti

Hotový produkt zodpovedá nariadeniam normy EN�����.
®AirPave  – hodnoty �. triedy

± �,�� %

± �,��%

± �,��%

± �,��%

± �,��%

Mechanické 

vlastnosti

Nasiakavosť

Lomové zaťaženie

Pevnosť v ohybe

Odolnosť voči opotrebovaniu

Odolnosť voči náhlým zmenám teploty

Odolnosť voči mrazu

Odolnosť voči chemickým látkam 

 
®AirPave  – hodnoty �. triedy

≤ �,�%
(�)≥ ����� N 

≥ �� N/mm²

< ��� mm³

Podľa EN ISO �����-�

Podľa EN ISO �����-��

Podľa EN ISO �����-��
 (�) Min. ���� N, môže sa líšiť v závislosti od modelu. 
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®AirPave

Ďalšie 

normy

Odolnosť proti šmyku (kyvadlom)

Koeficient trenia

Odolnosť proti šmyku (naboso)

Stálosť farieb

 
®AirPave  – hodnoty �. triedy

Trieda �

R��

Trieda C

drží

 

 

UNE-ENV �����

DIN �����

DIN �����

DIN �����


