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Alegjobb min őség az el ő irtnál jelentősen magasabb min őségi kritériumoknak kell hogy megfeleljen, ezért a Weissen-
böckiétrehozta a térkövek min őséggaranciáját. Ez biztosítja, hogytartóstérkövekhezjuthasson. A min őség garancia-
jellel ellátott valamennyi Weissenböck-termék jelent ősen meghaladja az aktuális szabványok követelményeit. 
Garantáljuk: ha a Weissenböck min őség garanciajellel ellátott termékek nem felelnek meg magas min őségi elvá- 

rásainknak, Úgy a köveket visszaadhatja nekünk, és mi a teljes vételárat megtérítjük Onnek. 

A Weissenbőck min őségi garancia a 
termékek küls ő  felügyeletét jelenti, 	 SISPI  
a CE!ONORM szabványnál 90%-kal 	Önfelügyelet 	 . 
kevesebb mállást és az el ő irtnálátla- 	...;. 
gosan 25%-kal jobb szilárdságot. va- 	Kulso felugyelet 	 - 

amint tökéletes fagy-és sóállóságot 	Mállás 28 fagyás- 	
1.000 g/m' 	1.000 g/M2 	100 g/m 

garantal. 	 felolvadasi ciklus utan 

Kövek hasadási húzószilárdsága 	3,6 MPa 	3,6 MPa 	4,5 MPa 

Lapok hajlítószilárdsága 	5,0 MPa 	5,0 MPa 	6,5 MPa 

Mi hasznom származik a kiegészítő  külső  felügyeletbő l? 
Egy államilag akkreditált vizsgaállomás rendszeresen, azonban el ő re nem bejelentett módon ellen ő rzi a termékeket. Ha 
nem felelnénk meg a magas elvárásokriak, azonnal jelentik az ONORM Intézetnek, ami a jogosultság megvonásával járna. 

[1 Ezáltal az áruk folyamatos ellen ő rzése biztosítva van, nem csupán egy-egy kiválasztott térk ő  minőségét ellenő rizzük, és 
I biztosak lehetünk abban, hogy tartósan magas színvonalú termékeket árusítunk. 

Miért jó a 90%-kal kevesebb mállás? 
Normál térk ő : 	 Tiszta térk ő : 

le 

Az ONORM szabvány szerint négyzetmé-
terenként 10009 mátás engedélyezett. 

A Weissenböck négyzetméterenként maxi-
mum 1009 mállástgarantál. tehát 10-szer 
kevesebb Ilyen jellegü szennyez ődés. 

Télen fagypont körüli höingadozások 
léphetnek fel. Ez fokozott terhelést 
gyakorol a kövekre - amely málláshoz 
vezethet. 
A kevesebb id őjárás okozta mállás 
következtében a felület hosszú távon 
egyenletes, szép kinézet ű  és tisztább 
lesz! 

Miért előnyös számomra a 25%-kal jobb szilárdság? 
Csekélyebb szilárdság: 	 Nagyfokú szilárdság: 	 Minél nacivobb nyomást (MPa) bír el a 

kereken 
- 25%-kal 
e Jobb 

terhelhe-
tőség! 

3,6MPa 0  

''Hasadási szilárdság a kövek esetén 5,0 	" Hasadási szilárdság a kövek esetén 6,5 
MPa. Hajlitási szilárdság lapok esetén 	MPa. Hajlitási szi[árdság lapok esetén 

Miért jó a teljes körű  sóállóság? 

kő  vagy egy lap, annái tehelhtőbb és 
tartósabb a gyakorlatban. A fokozot-
tabb szilárdság hosszú élettartamot, 
stabilabb felületi rögzítést garantál. 
Az ONQRM B3258 szerint gyártott 
Weissenböck térkövek és lapok 25%-
kal jobban terhelhető k. Amikor a többi 
felületburkoló anyag (pI. ágyazat, fuga 
stb.) már cs ődöt mond, az ilyen ter-
mékek még sokáig bírják. A garantált 
értékek egy szabványosított vizsgálat 
szerint érvényesek. 

VIZSGALT 

A sőoldaltok nem csak felülrő l támadják a térkövek anyagát, hanem oldalt, a fuga mellett is, igy a követ alulról is tönkre tehetik. 
A Weissenböck térköve 2009 szeptemberét ő l kezdve az első  kő  volt, amely a beton értékeivel azonos fagy- és sóállósággal 
bir. Igy a téli id őjárás hatásainak évente átlagosan 90 fagy-olvadás ciklus tapasztalható nálunk - sokkal jobban ellenállnak 
a Weissenböck térkövek. Az egész kőfelület szép marad. A Weissenböck térkövek tökéletesen ellenállnak a fagy- és olvadás 
hatásainak — mindegy, hogy felülrő l vagy oldalról érik. 

Weissenböck 


