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= Fagyálló 

Amennyiben a kövek nem fagyállóak, a beszivárgó viz fel-
fagy és széttördeli a k őszerkezetet. Ez töredezett, egyenetlen 
felületekhez, majd a burkolat teljes összetöréséhez vezet. A 
fagyállóságot Úgy lehet ellenő rizni, hogy a kő  felületére öntött 
vizet többször megfagyasztjuk. majd felolvasztjuk. A fagyálló 
kövek ellenállnak ennek az igénybevételnek. 

= Sóálló 
Amennyiben a kövek nem sóállóak, a Sós VÍZ széttördeli a 
kőszerkezetet. Ez ahhoz vezet, hogy a kövek kisebb vagy na-
gyobb mértékben feloldódnak és Igy töredezett, egyenetlen fe-
lületet alkotnak. A sóállóságot úgy lehet ellen ő rizni, hogy a kö 
felületére öntött sóoldatot többször megfagyasztjuk, majd felol-
vasztjuk. A sóálló kövek ellenállnak ennek az igénybevételnek. 
Figyelem: Csak olyan sót használjon a felületeken, amelyek 
cementtel készült felületekre is alkalmazhatók! 

= Fokozott ellenállóképesség a mechanikus erőhatásokkal szemben 
Mechanikus behatások többek között p1. a járásból, közlekedési 	 .f. I 
ezközök (szöges gumiabroncsok, hólánc, hókotró gépek, teher-
autók és targoncák) által okozott koptató hatás. Amennyiben a 
kövek ellenállóképessége nem megfelel ő , azt a felület túlzott 
kopása és látható elváltozása mutatja. Az ellenállóképesség 
a kopásteszttel ellenő rizhető . A fokozott ellenáilóképességgel 
rendelkező  kövek kopása mérhetően kisebb, mint a többi k őé. 

) A tényleges megjelenés: forma eltórhet az ábrákon bemutatottaktól. 

A felületek terhelhet ősége 
Ajelzéstő l függően az igy jelölt termékek, amennyiben a lerakási útmutató szerint kerülnek lerakásra, a következ ő  célokra alkal-
masak: 

lftj Gyalogos terhelés 
(p1. ösvények, teraszok) 

r 	Személygépkocsi általi 	 Tehergépkocsi általi terhelés 
terhelés (p1. bejárók, 	 • 	(p1. forgalmas területek, közutak, 

L_.._.. parkolók, bels ő  udvarok) 	 nehézjárm űvek által használt területek). 

= víztaszító 

A hidrofób (= viztaszitö) felületek csekélyebb vízfelvevö ké-
pességgel rendelkeznek. Ez fokozza a fagy- és sóállóságot, 
csökkenti a mészkivirágzások valószín űségét, valamint re-
dukálja a szennyfelvevő  képességet. 
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Rialta antik tejeskávé hidrofób térk ő ként 
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mos színben 
A Rialta natúr négy színben kapható. 
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A Rialta antik nyolc tetszet ős szinben megvásárolható. 

Honlap: 
www.kovek.hu  


