
HLADKÉ DLAŽBY

Použití:

s.r.o.

vibrolisovaná dlažba se sraženou hranou

Nevyrábíme půlky

tato dlažba je vhodná pro chodníky, cyklistické stezky, 
na terasy, do parků apod.

Povrch a barevné provedení:

hladký povrch

přírodní beton - šedý

dlažba 30x30 a dlažba 50x50 je uložena na standardních paletách  100x120 či 80x120 s přesahem
dlažba ostatních rozměrů je uložena na standardních paletách 80x120
dlažba je na paletě fixována PE fólií

ZÁRUKA
5 LET

Na betonové výrobky 
je poskytována 
záruční lhůta 60 měsíců

Z S
Certifikace  a dozorování jsou prováděny 
TZÚS Praha s.p., pobočka Brno, 
Autorizovanou osobou č.204

Na výrobky bylo vydáno "Prohlášení o shodě"

EXTERIER BETON, s.r.o.
Holubická 373
664 07  Pozořice
IČO: 42660394
DIČ: CZ42660394

     tel.: +420 / 544 226 117
 mobil: +420 / 777 802 223
e-mail: obchod@exterierbeton.cz
    http:// www.exterierbeton.cz

s.r.o.

Technický nákres:

při provedení podloží z betonu a pokládce do cementové 
malty je možné tuto dlažbu použít i pro pojezdové komunikace 
osobních aut
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dlažbu je možné uložit i na terče, tato pokládka se nejčastěji
využívá na balkony, lodžie a terasy, je nenáročná a rychlá.
Výhodou této pokládky je snadná údržba či případná demontáž
nebo oprava.



Pokládka:

Pokládka do kamenné drtě - vhodné pro chůzi

Pokládka do maltového lože - vhodné i pro pojezd osobních aut

Správné provedení podkladních vrstev je základ pro kvalitně provedenou stavbu. 
Skladbu podkladních vrstev je nutno přizpůsobit geologickým poměrům. 
Důležité je dobré odvodnění pláně a spodních vrstev.
Dno výkopu doporučujeme zhutnit válcováním.
Podkladní vrstvu drtě zhutníme vibrační deskou. Vhodným materiálem je drcené kamenivo
frakce 11-22 mm.
Dlažbu klademe do urovnaného drťového lože. Optimální výška je 30mm.
Nejvhodnější je drť frakce 4-8mm (2-5mm) 
Při kladení je třeba dbát na dodržení rovnoměrné šířky spár 3-5 mm při pokládce do drtí. 
Zapískování spár provedeme křemičitým pískem frakce 0-1mm nebo 0-2mm.

Při pokládce na železobetonovou desku klademe dlaždice na vrstvu mrazuvzdorného flexibilního 
stavebního lepidla a tvoříme spáru 8-10mm širokou, kterou vyplníme mrazuvzdornou spárovací
hmotou. 

Při dláždění teras, balkonů, lodžie či okolo bazénů se nejčastěji využívá pokládka na plastové terče.
Pro tuto pokládku je nutné nejprve připravit podklad a to správným vyspádováním a zaizolováním.
Na tuto izolaci se pokládají terče a ně dlažba. Na krajích je nutné tyto terče rozdělit.
Okraje dlažby se zajišťují proti uvolnění speciálními prvky.

50 mm - dlažba

30 mm - drť 4-8 (2-5) mm

100 mm - drť 11-22 mm

rostlý terén

50 mm - dlažba

100 mm - železobetonová deska

100 mm - drť 11-22 mm

zhutnělý terén

- mrazuvzdorné flexibilní lepidlo

Pokládka na terče - vhodné pro pokládku na balkony, terasy apod.

50 mm - dlažba

- beton

- plastové či pryžové terče
- izolace

Vzorové skladby:

dlažba rozměru 30x30, 40x40, 50x50

dlažba rozměru 60x40


