
Mediterrán felületkezelési eljárások 
Uj feLle 	zs! :ecanik.kkoI es sziie kcl kivarurk lc'lyuicitasan mecfeletni a piaci qényckek 	.: kor maqas minöségi elvari- 

sainak. Minden cserepünk és heton eqsntônk elületke:elt. Az AkAinazotr 3 feluletkeielesi lous osszetcLsr(Jnhon és minös-

qében kUlönbözik egymástói 

basic 
A Iegelterjedtebb fel0letkezel6 anyagok hasznälatával készUlt 

termékek tartoznak ebbe a csoportba. A felhasznâit anyagok. 

testékek töhh Ovtizede bevaltak es bizonyitott tuclasuak. 

A technológia tovâbbtejlôdésével ez az iparág is tovàbbi 

elónyokkel biró anyagokat tud felhasználni. A ColorSystem 

szinvédelem elsôsorban a szi'nek tónusàt. az  üjszerü àllapotuk 

tartássáqát célozta meg. Az igy kezelt termék emellett mar 

sckkal pobban kivédi j:' idñjrsi viszcntaqsd.okat. 

Kivitelezési adatok 
Tetölécméret: mm. 30/50 mm 

Fedési hossz, tetéctávoIság: max. 310mm (hajlàsszöqtöl 

u g qôen) 

Atfedés oldalirányban: 30 mm 

Atfedés egymás felett: mm. 110mm (hajlásszdgtôl fuggôen) 

Ereszléctávolsáq: 30 cm 

Gerincléctávoság: 5 cm 

A mai technológiai tudàs leqmagasabb szintjét képviseld 

Resistor felületkezelési eljárás - a fokozott szmnvédelmon 

- mér sok tulajdonsãgàban tülrnutat a koran. Olyan felUlet 

alakItható igy ki, mely kidolqozottságâval, felhasznält ati.p-

onyagaival a jelenlegi legmaaasabb minOséqot kpviseli. 

Egy igazi eLLenâLtó mindig kiLóg a sorbóL 	l;i1OR 

Ui 
! 

A corepek fe!ra:ds eótt a csr'óp na:oldaln lévd sziIi-konc-

sIkokat el kell távolitani. A DUAL és RUNDO cserepe-ket kötA-

ben 1/4-es eltolással. a ZENIT cserepeket kötés-ben 1/2-es 

eltolással hell felrakni. A RUNDO ODON és ZENIT ODON 5Zifllk 

esetében a gyártástechnolóqia a-lapja a véIetlenszer szinki-

alakitâs, ezért a felrakást c6l-szerCi tdbb rakiap egyideji mmii-

bontásával végezni. az  igazi kevert hatás elérése érdekében. 

Figyelem! A ZENIT, RUNDO és DUAL szeqélycserepek al-

kalniozasa cisoten a minimara ectas'i8san 28 c'r 
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35-45' 12cm 30cm 11.11 	db/m 48.88 52,22 

45 	feie:1 11cm 31cm 10,75ch/m 47.30 51,00 
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