
m űveletet a vibrálást követ ő  2-3 hét múlva célszer ű  megis-

mételni Figyelem: az ökokövet 2-5 cm-es zúzalékkal fugáz-

zuk, ne finom anyaggal! 

BEVIBRÁLÁS 

A burkolt felület ledöngölése el ő tt a fugákat enyhén be 

kell szórni homokkal annak érdekében, hogy a térkövek ne 

csúszhassanak el a helyükrő l. Ezután a felületet tisztára 

lesöpörjük. A köveket semmi esetre sem szabad nedves 

vagy szennyezett állapotban ledöngölni. A felületet ezt 

követően erre alkalmas, gumiborítású vibrátorral a szélek-

rő l kiindulva, közép felé haladva mindaddig döngöljük, 

amíg a megfelelő  burkolatszilárdságot el nem érjük. (5. 

kép) Ezután a fugákat újból teljesen feltöltjük és a felületet 

teljesen tisztára lesöpörjük. Ezt követ ően a burkolat azon-

nal használatba vehető. A burkolt felület csak néhány es ő  

után válik ragyogóan széppé. 

vel és folyóvíz segítségével megtisztíthatóak. 

Ha ez a tisztítási módszer makacsabb föld- vagy 

porszennyeződés esetén nem bizonyul elegen-

dőnek, akkor ezen kívül még semleges kémha-

tású kenőszappant is haszriálhatunk. 

Amennyiben habarcs maradványok, rozsda, 

algák, moha vagy lomb-és virágfoltok követ-

keztében a felület erősen szennyezett, akkor a 

tisztításhoz speciális, célirányos tisztítószereket 

tudunk Önöknek felaján!anL 

MÉSZKIVIRÁGZÁS 

A kivirágzások els ősorban azoknak az d őjárá-

si behatásokriak a következtében jelentkez-

nek, amelyeknek a beton fiatalabb korában ki 

van téve. Ezeket m űszakilag nem lehet 

kiküszöbölni és alkalomszer űen léphetnek fej. 

A kivirágzások a betontermékek használati 

A BURKOLAT GONDOZÁSA ÉS ÁPOLÁSA tulajdonságait és min őségi értékét nem befo- 

Annak érdekében, hogy a burkolt felület hosszú évekig meg- lyásolják. Az időjárási és mechanikai igénybe- 

felelő  használati tulajdonságokkal rendelkezzen, a fugákat vétel biztosítják azt, hogy a kivirágzások id ő - 

hosszabb időn át többször is fel kell tölteni. Ha a térkövek vel újból elt űnjenek, ezért legtöbb esetben 

vagyjárólapok elpiszkosodnak, akkor egy keményebb sepr ő - csak egy átmeneti jelenséggel van dolgunk. 
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A burkolt felület csak néhány es ő  után válik ragyogóan széppé. 


