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Kivirágzások 

A kivirágzások a vízben oldható 
mész lerakodása miatt keletkeznek, 
mely a víztartalom elpárolgása után 
jelenik meg a beton felületeken. A 
mészkivirágzások nem befolyásolják 
a betontermékek mechanikai tulaj-
donságait. Az id őjárás viszontagsá-
gainak és a burkolat használatának 
köszönhet ően ezek az elszínez őcléek 
nagy mértékben enyhülnek és az id ő  
múlásával meg is szűnnek. A kivirág-
zások nagyrésze vízben oldódik, 
így egyszerű  mosással eltávolítható. 
Termékeink kórnyezetbarátok. Ezért 
nem ajánljuk, hogy a kivirágzásokat 
különböz ő  vegyi anyagok hasz-
nálatával távolítsák el, ezen kívül e 
szerek használata a színes termékek 
esetében a felület elszírtez ődését is 
okozhatja. 

Színeltérések 

A színes betontermékek természe-
tes anyagokból kszülnek, melyek 
jellegükb ől adódóan is kisebb-
nagyobb szinárnyalati eltérést 
mutatnak. Ezeket kiegészít ő , a 
termék végleges színét meghatározó 
tényez őként jelentkeznek a gyártás 
során a Cement szíriárnyalati elté-
rése, a nyers termék szilárdulási 
körülményei (h őmérséklet, kör-
nyezeti páratartalom), segédanya-
gok pigmentjei és a beton kora. A 
leggondosabb Az említett techni-
kai tényez ők miatt a technológiai 
elő írások leggondosabb betartása 
ellenére is a leírt színeltérések 
technikailag nem elkerü]het ő ek, de 
nem is befolyásolják termékeink 
minőségét. Lapok, látszó élekkel 
készített lapok, lépcs őelemek, térkö-
vek, kerítéselemek, falazatfedések, 

Tévedések és min őségi reklamáci-
ók elkerülése végett kérem vegye 
figyelembe az alábbiakat. 

Olvasztósó 

Kérem, hogy lehet őség szerint csak 
olvasztósót vagy más, a betonfelű -
letek esetében alkalmazható olvasz-
tószert alkalmazzon csúszásmen-
tesítésre (p1. NaC1 alapú szerek). A 
szulfát bázisú hatóanyagon alapuló 
olvasztószerek roncsolhatják a be-
tonanyagú lapok, térkövek és lépcs ő k 
felületeit. Az olvasztósó vagy más 
ilyen szulfáttartalmú olvasztószer 
használata minden termék esetében 
kimutatható. 

Az ilyen, betonra káros szerek 
használatára visszavezethet ő  káro-
sodásokért Társaságunk nem vállal 
felel ő sséget. Minden lap, térk ő , 
lépcsőelem, medence-szeg őelem és 
virágtartó edény termékünk fagy- és 
kopásá]Jó és ezt saját illetve független 
laborvizsgálatokkal ellen őrizzük. 

Fontos! 

A kívánt termék kiválasztásánál 
kérem vegye figyelembe a kés őbbi 
burkolat tervezett használati módját 
illetve egyéb igénybevételét 
• Gyalogosforgalomra 
• Személyautós forgalomra 
• Teherautós forgalomra 

Az írásos megrendeléseknek legalább 
két munkanappal a kívánt szállítási 
időpont el ő tt kell beérkeznie Társasá-
gunkhoz. A szállítási illetve rakodási 
késedelem miatti utólagos igényeket 
nem tudunk elfogadni. 
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