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Tájékoztatásul! 
2'\ Weissenböck 	min őségga- 

„: rancia: lásd a 10. oldalon 

„A föld 	a 	kő ben 	marad - 
-. 	

. garancia: lásd a 8. oldalon 

Harmóniagarancia: 	lásd 	a 
j 12. oldalon 

A 	térkő 	fagyálló, 	lásd 	a 
11. oldalon 

A térkövet 	a 	gyalogosok 
használhatják, 	lásd 	a 	11. 
oldalon 
A térk ő re személygépkocsi- 
val is rá lehet hajtani, lásd a 
11. oldalon 
A térk ő re tehergépkocsival 
is rá lehet hajtani, lásd a 11. 
oldalon 
A térkö 	s6álló, 	lásd 	a 	11. 
oldalon 

A térk őnek rendkívül nagy 
az 	ellenálló 	képessége 	a 
mechanikus 	hatásokkal 
szemben, lásd a 11. oldalon 

*pd Csökkentett 	vizfelszívó 
képesség ű 	térk ő , 	lásd 	a 
11. oldalon 
A lapok gyárilag impregnál- 
tak, lasd a 21. oldalon 

A lapok 18-os lejtésszögig 
A 	. 	jól rájárhatók, lásd a 21. 

‚ 	oldalon 
Falak redukált mészképz ő -
déssel, lásd az 5. oldalon 

Lehetséges falmagasság 
Az itt szerepl ő  lehetséges falmagassá-
gok ideális körülmények közötti norma-
tívát jelentenek. Segítségükkel össze 
tudja hasonlítani, hogy a különböz ő  
falrendszerek közül melyik használható 
inkább a magas, és melyik inkább az 
alacsony falakhoz. AzOn esetében szó-
ba kerülhető  falmagasságok megállapí'. 
tásához látogasson el a www.kovek.hu  
oldalra. és tekintse meg a kiválasztott 
termék felhasználási útmutat6ját, vagy 
kérésére ingyenesen elküldjük azt On- 

nek. Kérdés és kétség esetén forduljon 
telefonos ügyfélszolgálatunkhoz: 06-30-
677-8387. Orőmmel segítünk Onnekl 
Útmutatások a termékjellemzőkhöz 
Termékeink természetes alapanya-
gokból készülnek. Az ebb ő l következő  
színkül őnbségek kívánatosak, és élén-
kebbé teszik a kövek felületét. Ugy rakja 
le a köveket, hogy a színek jól összeke-
verecljenek. Az árnyékolt térkövek, vala-
mint valamennyi kevert szín ű  termék (p1. 
Rialta vagy a Carma) esetében az egyes 
kövek szinárnyékolása jelentősen el-
térhet egymástól. Az árnyékolt felületek 
összhatása ezáltal mindig más szín. Eb-
ben az esetben is úgy rakja le a köveket, 
hogy a színek jól összekeveredjenek. 
Vegye figyelembe azt is, hogy a fenti 
okokból kifolyólag a leszállított termékek 
Színe eltérhet a mintadarabok színét ő l. 
A legjobb színhatást a mintafelületek ad-
ják; az ábrákon szerepl ő  színek nyom-
datechnikai okokból eltérhetnek a valós 
színektő l. 
Néha szürke fátyol képz ődhet a beton-
kő bő l készült termékeken. Az ún. mész-
kivirágzás technikailag elkerülhetetlen. 
Ezek a képződmények normál id őjárási 
körülmények között id ővel elt űnnek. Ve-
gye figyelembe, hogy a kövek színe az 
időjárásnak, szennyeződésnek és a ko-
pásnak köszönhetően az id ők folyamán 
megváltozhat. Ugyanez történik a felület 
szerkezetével is (p1. az  érdességgel, a 
durva szemcsék és az egyes eltér ő  szí-
n ű  szemcsék láthatóságával). Felhívjuk 
figyelmét, hogy a felületi rögzítések op-
tikai elváltozásai (p1. elszinez ődés, stb.) 
rendszerint erősebbé válnak, ha a be-
építési útmutatóban megadott minimális 
lejtési értéket nem tartják be. 
Különleges esetekben a Carma lapokon 
néhány mm mélység ű , finom repedések 
keletkezhetnek. Ezek feszültség okoz-
ta repedések, amelyek hirtelen hömér-
sékletváltozás, p1. a felforrösodott köre 
hulló zápores ő  következtében jönnek 
létre. Ezek a repedések már akár 10 QC 
mérték ű  h őmérsékletkülönbség esetén 
is létrejönnek, ős a szabadban lerakott 
kövek esetében nem lehet megakadá-
lyozni a keletkezésüket. A repedések 
nem jelentenek min őségromlást. Felhív-
juk figyelmét, hogy a B2214 sz. ONORM 

szabvány szerint kötött - habarcságyba, 
habarcafugázással lerakott - változat az 
egyedi kivitel körébe tartozik. Az ON-
ORM az 5.6. pontjában a jótállási felté-
telek szabályozza: Az olyan kötött fuga-
töltések területén a h őmérséklet okozta, 
elkerülhetetlen repedésekre, amelyek 
nincsenek hatással a használhatóságra, 
nem vonatkozik a jótállás. Szeretnénk 
továbbá kihangsúlyozni, hogy az antik 
lapok nem felelnek meg az ONORM E 
2214 egyenletességre vonatkozó el ő írá-
sainak. 
Olyan termékek esetében, amelyek mes-
terségesen öregítve lettek (p1. Rialta), a 
kő  pereme vagy egyenetlen darabok a 
kőbő l kitörhetnek. Ilyenkor a betonalap 
részei is láthatóvá válhatnak. A lerakás 
után és használat közben is leválhatnak 
még darabok a kő bő l. Ez az „antik"-
külső  kívánatos és megfelelő , lerakás 
esetén ezek adják a felület összhatásá-
nak báját. Ez nem befolyásolja a felület 
használhatóságát. A big-bag zsákokban 
szállított termékek között teljesen ősz-
szetört kövek is lehetnek, ‚amelyek a 
gyártás során keletkeznek. Eppen ezért 
mindig több követ talál a zsákokban. 
mint amennyi a szállít ő levélen szerepel 
(ingyenes túlteijesités a törött darabok 
pótlása céljából). A szállításkor látható 
- a mesterséges ő regités során esetleg 
keletkező  porréteg - a normál id őjárási 
hatásoknak kitett kövek felületér ő l egy 
idő  után eltű nik. 
Vegye figyelembe, hogy a fenti okok 
miatt a leszállitott áru antik kinézete 
eltérhet a mintakövek és -felületek ki-
nézetétő l (lehet, hogy több, lehet, hogy 
kevesebb kitörött darabot tartalmaz). To-
vábbi, a témával kapcsolatos informáci-
ókat a www.kovek.hu  oldalon talál. 
A hóolvasztó szerek térköveken történ ő  
használatáról tekintse meg ali, oldalon 
vagy a www.kovek.hu  oldalon található 
útmutatásainkat is. 
A jól megtervezett ős kidolgozott ered-
mény elérése érdekében javasoljuk, 
hogy feltétlenül egy szakembert bizzon 
meg a munkával. A m űszaki követel-
mények fontosabbak, mint a kiaíakitási 
szempontokl 
A m űszaki változtatás jogát fenntart-
juk. A tévedésekért és nyomdai hibá-
kért nem vállalunk felel ősséget. 

Weissenböck 


