TYPOVÝ LIST VÝROBKU

BETÓNOVÁ DLAŽBA TRENTIQUE
POPIS VÝROBKU

TVAR VÝROBKU

Betónové tvarovky z prostého betónu vibrolisované, dvoj-

Tvarovka 24,7/16,5

vrstvové. Spodná vrstva zabezpečuje pevnosť v priečnom
ťahu. Vrchná vrstva zabezpečuje odolnosť proti mrazu a
rozmrazovacím látkam, proti obrusnosti a mechanickým
vplyvom.

VHODNOSŤ POUŽITIA
Dláždené plochy so zvláštnymi požiadavkami na vzhľad
a architektonické stvárnenie. Imitovaním prírodného ka-

Tvarovka 16,5/16,5

meňa sú vhodné predovšetkým do historických častí
miest, nádvorí – kostolov kláštorov a komunikácii chránených historických stavieb. Rustikálny a pritom vysoko aktuálny.
Zaťažiteľnosť:
Hrúbka 6 cm – osobná doprava.

PREDNOSTI VÝROBKU
MECHANICKO-FYZIKÁLNE VLASTNOSTI

prírodné suroviny, prírodný vzhľad
trvalo hodnotný – ako ručná práca

presnosť a rozmerové tolerancie (STN EN 1338)

tieňované, moderné farebné tóny

doržané deklarované rozmery a tolerancie

bosážovaný a otĺkaný povrch

trvanlivosť a mrazuvzdornosť (STN EN 1338)

nepravideľne lomené hrany, antická patina

odolné voči mrazu a rozmrazovacím látkam

odolnosť proti pošmyknutiu a bezpečnosť

pevnosť v priečnom ťahu (STN EN 1338)
minimálna jednotlivá a priemerná :

TECHNICKÉ ÚDAJE

minimálne lomové zaťaženie F (STN EN 1338)

Tvarovka

24,7/16,5

16,5/16,5

Dĺžka [mm]

246 ±2

163 ±2

Šírka [mm]

163 ±2

163 ±2

Výška [mm]

60 ±3

60 ±3

130

130

24,00

36,00

Hmotnosť [kg. m-2]
Spotreba [ks/m-2]
Farba

3,6 N/mm2

triasová hnedá, devónska žltá

minimálna hodnota :

250,0 N/mm

SKÚŠANIE, KVALITA
Pre tvarovky je vydaný protokol o počiatočnej skúške typu
v zmysle zákona č. 90/1998 Zb.z. Výrobky sú pravidelne
kontrolované a skúšané v centrálnom laboratóriu Premac.
Vyhlásenie zhody sa aktualizuje v zmysle STN EN 1338.

Povrch – bosážovaný a otĺkaný
Raster – 25x16,7 cm; 16,7x16,7 cm
Hrany – upravené bosážovaním a obíjaním

SPÔSOB DODÁVANIA
24,7/16,5

16,5/16,5

Špáry –

Množstvo [m2/pal]

Tvarovka

12,50

11,67

Okraje – rezaním a štiepaním

Hmotnosť [kg/pal]

1650

1540

Tvarovky sú dodávané na paletách. Palety sa zálohujú, po
vrátení sa odpočíta 10% amortizácia.

SPÔSOB KLADENIA
Vzory na ploche je možné vytvárať kombinovaním farebných tvaroviek.
Samotné opracovanie a štruktúra dlažby vytvára výrazné
architektonické pôsobenie a členenie dlažby.
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Premac, spol. s r.o. nezodpovedá za chyby spôsobené tlačou.

Technické poznámky · Vzory pokládky dlažieb

p203

p204

p205

16,5 x 16,5 cm - cca 36 ks/ m²

16,5 x 24,7 cm - cca 24 ks/ m²

16,5 x 16,5cm - cca 14,4 ks/ m²
16,5 x 24,7cm - cca 14,4 ks/ m²

p206

p212

p213

p217

16,5 x 16,5 cm - cca 9 ks/ m²
16,5 x 24,7 cm - cca 18 ks/ m²

16,5 x 16,5 cm - cca 14,4 ks/ m²
16,5 x 24,7 cm - cca 14,4 ks/ m²

16,5 x 16,5 cm - cca 9 ks/ m²
16,5 x 24,7 cm - cca 18 ks/ m²

16,5 x 16,5cm – cca 9 ks/ m²
16,5 x 24,7cm – cca 18 ks/ m²

p225

p234

p235

p236

Šachovnica Mono

Šachovnica Kombi

16,5 x 24,7 cm – cca 24 ks/ m²

16,5 x 16,5 cm
Farba 1 - cca15 ks/ m²
Farba 2 - cca 21 ks/ m²

16,5 x 16,5 cm
Farba 1 - cca 18 ks/ m²
Farba 2 - cca 18 ks/ m²

16,5 x 16,5 cm
Farba 1 - cca18 ks/ m²
Farba 2 - cca 18 ks/ m²

• Trentique®

