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KAISERSTEIN Mnosegi ismervek 
Kaiserstein 

Kézzel válogatott min őség 

Üzemeink csak és kizárólag kiváló 
minőségű  Leier Kaiserstein terméke-
ket áLlítanak el ő . A Leier és 
Kaiserstcin márkanevek egyet 
jelentenek a legmodernebb termék-
gyártási technológiák alkalmazásával 
és a termelés minden lépcs őjénél 
jelen lévő  rninőségellenő rzéssel, 
ideértve az egyes termékek csoma-
golását megel ő z ő  kézi válogatást, 
végellenő rzést is. 

CE-minősítés 

Lap és térk ő  termékeink CE-
minősítéssel rendelkeznek. Ez azt 
jelenti, hogy termékeink kielégítik 
az MSZ EN 1338 (térk ő ) és MSZ EN 
1339 (lap termékek) harmonizált 
Európai Uniós szabványok el ő írásait. 
A különböz ő  min ő sítési vizsgálato-
kat saját laborunk mellett független 
vizsgálóintézetek is elvégzik. 

Méretre gyártott 

Kíváriságra egyedi kívánságoknak 
megfelelő  termékeket is el őállítunk. 
Ezért gyárturik olyan egyedi ter-
mékeket, mint a méretre gyártott 
lépcsőelemek vagy medenceszegé-
sek. Ezeket a termékeinket nmnka-
társaink a modern technológia és a 
hagyományos iparosmunka ötvözé-
sével készítik. Kézzel. Csak Önnek. 

Fagyálló termék 

Az ilyen jelzéssel ellátott termékeink 
extrém alacsony h őmérsékleten 
is minő ségromlás veszélye nélkül 
építhet ők be. Azoknál a köveknél, 
melyek nem fagyállóak, az anya-
guk által felvett víz fagypont alatti 
hőmérsékleten roncsoló hatást fejt 
ki. Az anyagban lév ő  hajszálrepe-
déseket tágítja, tönkretéve ezzel a 
kőfelmetet illetve magát a követ is. 

Fagy- és olvasztósóálló termék 

Termékeink szerkezetének sás vízzel 
szembeni ellenállását vizsgálva 
számos tesztet hajtottunk végre, 
melyek eredményeként az ilyen 
jelzéssel ellátott termékek faggyal és 
olvasztósóval, valamint valamennyi, 
betontermékek esetében használható 
olvasztószerrel szembeni ellenállását 
az MSZ EN 1338, MSZ EN 1339, MSZ 
EN 1340 szabványoknak megfelel ően 
garantáljuk. 
A szulfáttartalrnú olvasztószerek 
valamennyi termékünk károsodását 
okozhatják. 

Hidrofobizált termék 

A hidrofób, azaz viztaszító beton-
termékek el őnye, hogy minimális 
vízfelvételüknek köszönhet ően nagy 
eséllyel kivirágzásmentes a felületük. 
Mellékhatásként ez a tulajdonság Po-
zitívan hat a fagyállóságra és olvas-
ztászerel szembeni euenállósságra 
illetve a kövek élettartamára Is. 

Csúszásmentes 

Valamennyi nemesített felületű  ter-
mékünk közös tulajdonsága: 
Százar és nedves felületen egyaránt 
garantáluk a felületek csúszásmen-
tességét és lépésbiztosságát. 

Személyautós forgalomra 

Így jelöljük azokat a termékeinket, 
melyek közepes terhelés felvételére 
károsodás nélkül alkalmasak. 

Teherautós forgalomra 

Nagy terheléseknek is ellenálló 
jelölésű  termékeink károsodás nélkül 
veszik fel akár a tehergépjárm űvek 
forgalmát is. 

Lolor 4 


