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CASTELLO RUSTICO kombi

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

TECHNICKÝ LIST

TECHNICKÝ NÁKRES
SKLADOBNÉ ROZMERY [cm]
—
hrúbka: 6 cm

DETAIL HRANY [mm]

SKLADBA JEDNEJ VRSTVY

Rozmery:
dlažba A ��,� × ��,� cm:  ��� ks/Big Bag
dlažba B ��,� × ��,� cm:  ��� ks/Big Bag

Množstvo:
Big Bag:  ��,�� m²

VZORY POKLÁDKY

VZOR �

základný modul vzoru



www.semmelrock.sk

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

TECHNICKÝ LIST

POUŽITIE
Dlažbová kocka určená pre pochôdzne plochy a pojazdné plochy zaťažené osobnou dopravou do �,� t.

POVRCH
otĺkaný

TECHNOLÓGIA
otĺkanie

TECHNICKÉ PARAMETRE

Kombiforma:         áno
Hrúbka [cm]:         �
Typ fázy:          bez fázy
Hydrofobizácia:        áno
Množstvo na palete [m²]:      ��,��
Hmotnosť palety [t]:                �,��
Počet vrstiev na palete:                *
Rozmery kociek [cm] – množstvo na vrstve [ks]:  A) ��,� x ��,� – ��� ks B) ��,� x ��,� – ��� ks

—
* Bez údajov (balenie typu Big Bag)

ZHODA S NORMAMI: EN ����

Pevnosť v priečnom ťahu [MPa]      v súlade s normou ≥ �,� MPa

Rozmerové tolerancie hrúbka [mm]     ±�

Nasiakavosť [%]         Trieda �B

PARAMETER          HODNOTY

Pevnosť v ťahu pri ohybe [MPa]                                           –

Rozmerové tolerancie šírka [mm]      ±�

Odolnosť proti šmyku/pošmyknutiu     uspokojivá

Odolnosť voči mrazu a soliam      Trieda �D

Rozmerové tolerancie dĺžka [mm]      ±�

Odolnosť proti oderu        Trieda �I

POKYN K MONTÁŽI
Pred začatím prác si prečítajte Pracovné postupy a Záručné podmienky, ktoré sú k dispozícii na stránke:
www.semmelrock.sk

�. Výber a správna príprava podkladu podľa zamýšľaného použitia výrobku.
�. Princíp ukladania materiálu minimálne z troch paliet.
�. Nerozrezávanie materiálu na položenom povrchu, jeho zabezpečenie fóliou počas renovačných a stavebných 
     prác.
�. Stohovanie maximálne � paliet.
�. Ochrana zhutňovača počas prevádzky pomocou plastovej dosky.
�. Vyplnenie škár premytým pieskom bez prachových a ílovitých frakcií.
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ČO BY STE MALI VEDIEŤ 


