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Mediterrán felületkezelési eljárások 
Uj felületkezelési technikákkal és szinekkel kIvánunk folymatosan meqfelelni a piaci igényeknek és a kor magas minöségi elvârâ-

sainak. Minden cserepunk és betonkiegész(tdnk felületkezelt. Az alkalmazott 3 feiUletkozelési tipus osszetettséqében és minôsé-

gében különbözik eqymástOl. 

basic 
A Iegelterjedtebb feIüIetkezeö anyagok használatàval készült 

termékek tartoznak ebbe a csoportba. A felhasznált anyaqok, 

festékek töbh évtizede bev/Itak és bizcrryi°tot tudásüak. 
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A technológia továbbfejlôdésével ez az iparág is további 

elônyokkel biró anyagokat tud felhasznâlni, A ColorSystem 

szInvédelem elsösorban a sz(nek tánusàt, az üjszerü állapotuk 

tartósságát célozta meg. Az igy kezelt termék emellett mar 

sokkal jobban kivédi az idójárási viszontagságokat. 

Kivitelezési adatok 
Tetölécméret: mm. 30/50 mm 

Fedési hossz, tetôléctávolsáq: max. 340 mm (hajlásszogtôt 

függöen) 

Atfedés oldalirányban: 30mm 

Atfedés eqymás felett: mm, 80 mm (hajiásszdqtöl fugqôen) 

Ereszléctávolsácj: 33 cm 

RESISThJ 
A mai technológiai tudés legmagasabb szinljét képviselô 

Resistor felületkezelési eljârâs - a fokozott sz(nvédelmen 

tül - mar sok tulajdonságában tCilmutat a koran. Olyan feIüIet 

alakithatá igy ki, mely kidolgozottságával, felhasznâlt alap-

anyaqaival a jelentegi Iegmagasabb minôséget képviseli. 

Egy igazi ellenáUó mindig kilóg a sorbó 	 ______ 

A COPPO terrnekvonai szInei esetében a gyártástechnolágia 

atapja a véletlenszerCi szInkiatakItás, ezért a felrakást c6lszeriJ  

több rakiap egyidejü megbontásával véqezni, az igazi kevort 

hatás elérése érdekében. Kivitelezéskor kérjUk fgyeternbe 

venni a szegélycserepek eltérö méreteit. 

	

Tetö- 	Lekisebb 	Legnagyobb 

	

hajlásszög 	 àtfedés 	léctávolság 

	

Gerincléc- 	 Cserép- 

	

távalsáq 	szukséglet 

Tomeg (kg/tetö m 2 ) 

STANDARD, 	 COPPO 
DAN UB IA 

	

1622 	 0cm 	 32cm 	 5cm 	10.42db/m 	 46.69 	 4733 

	

22-30" 	 9cm 	 33cm 	 4.5cm 	1010 db/m 	 43,45 	 4646 

	

30 felett 	 8cm 	 34 cm 	 4 cm 	9.80 db/m 	 44.10 	 45.08 
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