CREATON. Zastrešíme vašu budúcnosť.

BETÓNOVÉ ŠKRIDLY CREATON
základné informácie

Betónová krytina CREATON je vyrábaná v súlade s európskou harmonizovanou
normou EN 490: Betónové strešné škridly a tvarovky, ktorá stanovuje požiadavky na
betónové škridly a tvarovky pre strešné krytiny a obklady stien. V priebehu výroby
sú škridly pravidelne kontrolované tak, aby spĺňali všetky výrobnom uvádzané
a normou požadované limitné hodnoty.

VLASTNOSTI POVRCHU, VZHĽAD
Betónová krytina CREATON je ponúkaná v tradičným vyhotoveniach s polomatným
povrchom s úpravou Planar alebo so špeciálnou úpravou DuratopPro s lesklým
povrchom. Vďaka tejto vysoko kvalitnej povrchovej úprave si škridla zachováva
farebnú stálosť a čistotu povrchu po dlhú dobu bez dodatočných zásahov a údržby.
DuratopPro sa vyznačuje zvýšenou odolnosťou proti usadzovaniu prachom
a nečistôt a maximalizuje tak prirodzený samočistiaci vplyv dažďa na vašej streche.
Malé farebné odchýlky spôsobené pri procese výroby sú prípustné. Aby sa docieliloo
rovnomernosti farebného rozdielu, výrobca odporúča robiť pokládku miešaním
škridiel z viacerých paliet. Škridly a tvarovky môžu vykazovať malé výkvety, ktoré
však nemajú vplyv na funkčné vlastnosti krytiny. Škrábance a odreniny spôsobené
balením, nakladaním a manipuláciou, ktorá ovplyvňuje ostatné požadované
vlastnosti sú prípustné. Pôsobením poveternostných vplyvom môže po určitej dobe
dôjsť k zmene sfarbenia a vzhľadu.
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GÖTEBORG

POKLÁDKA BETÓNOVEJ KRYTINY CREATON
Skladba střešního pláště, provedení doplňkové hydroizolační vrstvy, řešení větrání
Skladba strešného plášťa, použitie doplnkovej hydroizolačnej vrstvy, riešenie
vetrania a počet vetracích prvkov musí zodpovedať platným normám a predpisom
súvisiacich s tvorbou strešného plášťa (predovšetkým STN 73 1901 - Navrhovanie
striech, STN 73 0540 - Tepelná ochrana budov). Pri samostatnej pokládke krytine
je potom nutné dodržať montážny návod výrobcu, Pravidlá pre navrhovanie
a zhotovovanie striech vydané Cechom klampiarov a pokrývačov a ostatné platné
normy a predpisy súvisiace s pokládkou krytiny.
Pri samotnej pokládke či následnej údržbe strechy je nutné sa po krytine pohybovať
s roznesenou hmotnosťou tak, aby nedošlo k nadmernému zaťaženiu a poškodeniu
krytiny, to znam. použiť pokrývačské lávky, strešné rebríky a lešenie.
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