Opečni zdrob Goriških opekarn.

NOVO
Opečni zdrob je zaradi svojih odličnih lastnosti dober dodatek pri izdelavi tlakov, betonskih
elementov, atletskih stez in drugih uporabnih površin.

Prednosti:
Opečni zdrob nadaljuje pozitivne lastnosti
opečnih izdelkov. Odlikujejo ga:
• dobre toplotne karakteristike,
• dober zvočni izolator,
• visoka nosilnost,
• sposobnost absorbiranja vlage,
• biološko in kemično nevtralen,
• širok spekter uporabe,
• lažji od klasičnih tlakov.
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NOVO

Opečni tlak.

oblikovanje: www.matjash.si

Topla in zdrava tla.
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Z agregatom iz opečnega zdroba izboljšamo fizične lastnosti tlakov. Tlak je lažji, ima
izboljšano zvočno in toplotno izolacijo in predstavlja idealno nadgradnjo talnega gretja.

Primeren za:

• 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
zadrži (akumulira) in jo potem enakomerno, ter dolgo časa oddaja v prostor. Na ta način
varčujemo z energijo, obenem pa še zmanjšamo vplive hrupa.
• Brušeni tlak: Brušen tlak ima še dodaten efekt v kleteh in shrambah saj še dodatno polepša
prostor.
• Izdelava tlakov v hlevih (hlevit), ker zagotavlja boljšo (suho) podlago, odpornost proti
obrabi tal, živalim omogoča, da se lahko uprejo in enakomerno obrabljajo parklje.
• Dodatek pri proizvodnji zemeljskih substratov. Trajno izboljša strukturo, deluje kot
regulator 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
nastanka 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.

Priprava mešanice:
Opečni zdrob mešamo z cementom v razmerju 4:1 (štiri enote opečnega zdroba in eno enoto
cementa), zraven pa dodajamo še vodo po potrebi. Pri tem dobimo mešanico za tlak, ki jo
vgrajujemo na enak način kot klasične mešanice za tlak. Pred začetkom mešanja je potrebno
opečni zdrob ustrezno navlažiti, da ne pride do prehitre izsušitve mešanice (opečni zdrob
ima namreč vodovpojnost okrog 12%). Poraba: 50 kg/m2 pri debelini tlaka 5 cm.

Pakiranje:
Goriške opekarne d.d.
Merljaki 7, 5292 Renče
Slovenija
T: 05 39 85 200
F: 05 39 85 262
info@goriske.si
www.goriske.si

Opečni zdrob je na voljo:
• Vreče po 25 kg
• Big Bag vreče po cca. 1200 kg
• V razsutem stanju.

iziramo
n
a
g
r
o
o
Na želj
oz.
tudi prev ete na
jd
macij na
Več infor oriske.si
www.g

