
Min ő ség 

Termékeinket természetes anyagokból: színes k őzúzalék, kavics, 

homok, cement, víz, esetenként színezék felhasználásával átlít-

juk elő . Minden beton alaparryagú termék ennek megfelel ően ter-

mészetesen viselkedik. Szín és szerkezeti különbségek el ő fordul-

hatnak, ezek a gyártás során technikailag nem elkerülhet ő k. 

A cement, a kavics, a homok színe Is természetes ingadozásnak 

van kitéve ős ezek a termékeken is enyhe színelterest okozhat-

nak. Így a különböz ő  gyártási idej ű  termékeknél az adott termék-

családon belül is enyhe színeltérés jelentkezhet. 

Ezek azonban nem befolyásolják a termékek min őségi jellemző it, 

használati értékét Inkább a burkolat természetes jellegét hang-

súlyozzák. Ezért javasoljuk, hogy az egyenletes felület elérése 

érdekében ügyeljenek arra, hogy a terakáskor egyszerre több 

raklapról használjanak terméket. 

A természetes atapanyagok használata miatt a 

színváltoztatás logát fenntartjuk! 

A betonon alkalmanként világos foltok vagy fátyol jelentkezik, ame-

lyek un. kivirágzások, ezek technikailag elkerülhetetlenek. 

Ezek a kivirágzások a beton lassú szilárdulása során jönnek létre. A 

cementb ő l folyamatosan mészhidrát szabadul fel, amelyet az es ő -

víz vagy a tecsapódó nedvesség a felületre szállít, kiszáradás után 

azon lecsapódik. Az id ő járási és környezeti hatások következtében 

oldható sóvá alakul ő s ez természetes módon a lerakást követ ően 

1-2 éven belül elt űnik. A kivirágzás tehát csak átmeneti jelenség. 

Ez a kivirágzás okozhatja a színezett burkolók ő  kivilágosodását, 

ami nem valódi kifakulás. 

A kivirágzás m űszakilag elkerülhetetlen, de a termék m űszaki jel-

lemz ő it és használati értékét nem befolyásolják, ezért ez nem 

minősül min őségi hibának. 

A kivirágzások megakadályozása céljából nagyon fontos, hogy a 

kivitelezés során a beépítésre vonatkozó útügyi el ő írásokat 

(ÚT 2-3.212:2004), különösen az ágyazati és fugázóanyagok min ő -

ségét, vízben kioldód ő  anyagmentességét, a megfelel ő  lejtések és 

vízelvezetések kialakítását betartsuk. 

Termékeinket az MSZ EN 1338; MSZ EN 1339; MSZ EN 1340 ter-

mékszabványok legszigorúbb követelményeinek megfelel ő  min ő -

ségben gyártjuk és azokra a törvényben el ő írt idej ű  garanciát vál-

la lun k. 

A szabványok tartalmaznak többek között a mérelekre vonatkozó 

elő írásokat: 

Szélesség, hosszúság: névleges ±2 mm; Vastagság: névleges ±3 

mm. Ezek az eltérések nem okoznak hibát. A vastagság lehetséges 

eltérése max. 6 mm, amely az el ő írt vastagságú ágyazat esetén a 

bevibrálás során kiegyenlíthet ő . 

Az elmondottak alapján színeltérésre és méreteltérésre vonatkozó 

reklamációt csak beépítés el őtt fogadunk el, a felszedés és 

újrarakás költségeit nem vállaljuk. 

Színezett termékeinknél a melírozás (Pl.  lávaszürke) a gyártás 

során véletlenszer ű en létrejöv ő  színárnyalatokat, az átmenetes 

szín (p1. vörös-barna) pedig a világosabb ő l a sötétebb színbe 

átmen ő  árnyalatokat jelenti. 

A raktapokon belül az egyes árnyalatok nem azonos mennyiségben 

fordulnak elő . 

KARBANTARTÁSI ÚTMUTATÓ 

Minden termékünk magas kopásállósággal, fagyállósággal rendel-

kezik, színes termékeink gyártásához magas UV- állóságú festéke-

ket használunk. 

Ezen tulajdonságok megő rzése érdekében javasoljuk az elkészült 

burkolatokkal való „ tör ődést". 

Amennyiben az elkészített burkolatot folyamatos nedvesség, víz-

mozgás (alulról is), rácsapódó, ráfolyatott es ővíz éri, az a felület 

durva elszínez ődését okozhatja. 

A használat során különböz ő  környezeti hatások érhetik a felületet 

(lehullott levelek, étkezési maradékok, es ő , víz ő s tégszennyez ő  

anyagok rátapadása, stb.), amelyeket id ő rő l-id ő re (kb. évente két-

szer) a felületr ő l el kell távolítani, le kell tisztítani. 

Minden olyan eszköz, vegyszer használata lehetséges ami a beton-

ban lév ő  alkotóanyagokkal nem lép reakciába. 

Vegyszeres tisztítás esetén olyan anyagok használata, amelyet a 

gyártók a betonanyagú burkolatokra fejlesztettek ki. 

légolvasztás 3 % NaCI (só) oldattal lehetséges, MgClz (magnézi-

um-klorid) használata esetén nem garantáthatjuk a burkolat id ő já-

rásállóságát. 

Mechanikus tisztító berendezések - kefe, nagynyomású mosó 

alkalmazása megengedett, de ügyeljünk a fugákból esetlegesen 

„kimosott" fugaanyag pótlására. 

IJWJ Termekeinket a üureau Veritas Certificaüon altal tanusáott az 150 9001 2008 szabvanynak megfe 
lelő  min ő ségirányítási rendszer szerinti ellen ő rzés mellett gyártjuk. 
Fenntartjuk annak jogát, hogy a technológiai fejlesztéssel összefüggésben, termékválasztékunkat 
vagy egyes termékeinket, azoknak esetlegesen valamely jellemz ő jét megváltoztassuk. 
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