Primeren za

Izdelavo

tlakov

o

FINALNI

TLAK

o

ESTRIH

o

Opečni agregat : cement

o

Mikro vlakna

o

Mreža

o

Impregnacija

o

Dodatki: les, steklo, teraco…

o

Opcijske fuge

o

Odličen prevodnik toplote

o

Odličen zvočni izolator

o

Visoka nosilnost in trdnost

Sestava

Opcija

Prednosti

o

Lažji od klasičnih estrihov

o

Biološko in kemično nevtralen

Opečni zdrob
Odzvali smo se povpraševanju na trgu in po nekajletnem premoru v ponudbo
ponovno uvrstili opečni zdrob. Na voljo v enotni granulaciji od 0 do 8 mm.
Prednosti?
Opečni zdrob nadaljuje pozitivne lastnosti opečnih izdelkov. Odlikuje ga visoka nosilnost,
dobre toplotne karakteristike in sposobnost absorbiranja vlage. Deluje kot dober zvočni
izolator in je obenem biološko in kemično nevtralen.

Možnosti uporabe:







Kot dodatek pri proizvodnji betonskih elementov - zaradi povečanja toplotne in
zvočne učinkovitosti.
Agregat za tlake – posebej tam, kjer se nahaja talno gretje, ker se hitro segreje,
toploto zadržuje in s tem varčuje z energijo (ESTRIH). Lahko pa tudi izvedba
končnega tlaka (FINALNI TLAK). Zmanjšuje vpliv hrupa.
Izdelava tlakov v hlevih (hlevit), ker zagotavlja boljšo (suho) podlago, odpornost
proti obrabi tal, živalim omogoča, da se lahko uprejo in obrabljajo parklje.
Dodatek pri proizvodnji zemeljskih substratov. Trajno izboljša strukturo, deluje kot
upravljavec kisika in prostora za vodo ter hranilne snovi. Razbije težka glinena tla,
izboljša zadrževanje vode v peščenih tleh, določa drenažo, ohranja vlago ter
zmanjšuje nevarnost bolezni. Je nestrupen in brez vonja.
Izdelovanje atletskih stez in drugih športnih površin – izboljšuje drenažo; zmanjšuje
zbijanje ter absorbira odvečno vodo, da je teren po dežju hitro spet uporaben.

Pakiranje, dostava in dodatne informacije:
Opečni zdrob je na voljo:

● pakirano v vrečah po 25 kg,
● pakirano v Big Bag vreče po ca 1.200 kg,
● rinfuzo-razsuto stanje.

Na željo organiziramo prevoz.
Več informacij najdete na spletni strani www.go-opekarne.si .
Kontakt:
 Tomo Zidar, M: 031 616 287, E: tomo.zidar@go-opekarne.si
 Gregor Malik, M: 051 399 628, E: gregor.malik@go-opekarne.si

Primer agregata za opečni tlak

Primer izdelave opečnega tlaka

Primer izdelave talnega gretja

Primer brušenega opečnega tlaka

Primer brušenega opečnega tlaka

Slika: Pogled od blizu na brušen opečni tlak (impregniran z AMAL 1372 impregnacijo)

V primeru izdelave brušenega opečnega tlaku svetujemo kot končni premaz uporabo
brezbarvnega epoksi premaza, kot na primer:

ki preprečuje vpijanje različnih tekočin v primeru razlitja. Brušeni opečni tlaki pridejo posebej
do izraza v raznih vinskih kleteh, družabnih prostorih, pomožnih prostorih (garaža itd.), lahko
pa si jih izvedemo tudi v kopalnici ali dnevni sobi.
Impregnacijski premazi so lahko:




površinski,
globinski.

