Technický list
Ohybný tehlový obklad
DEKOBRIK
typ Prestige
Rustikal

Klasik

Opis výrobku
Opis výrobku
Ohybný tehlový obklad DEKOBRIK PRESTIGE
sú ohybné pásiky v hrúbko do 3 mm s tvarovým a
farebným výzorom lícnych tehál.
Oblasť použitia:
Používajú sa v exteriéri aj interiéri ako konečná
povrchová úprava muriva.Vzhľadom imitujú režné
tehlové murivo a lícové tehly.
.Ich výhodou je nízka váha, čo umožňuje ich
aplikáciu aj na zatepľovací systém. Používajú sa
pri zvýraznení jednotlivých stien v interiéri, kde
potrebujeme vdýchnuť interiéru teplo z klasického
tehlového muriva.
Typy alebo vzory:
Tehlový obklad Dekobrik Prestige sa vyrába v
dvoch prevedeniach .
Varianta Klasik ,čo sú pásky s rovnými hranami a
varianta Rustikal kde hrany su nerovné imitujúce
staré murivo./viď obrázky hore /
Dekobrik Prestige sa delí ďalej podľa farebného
prevedenia
jednofarebné

Tehla

! Mahagon

Carmen

Sahara

Nuget

Polar

viacfarebné - Antik

Nuget antik

Tehla antik

Carmen antik

Toledo
Sevilla Carmen antik čierna
Typ Sevila a Toledo doporučujeme aplikovať len v
interiéri.
Dalším typom obkladu sú rohové pásky,ktoré sa
vyznačujú vyššou elasticitou a používajú sa na
obklad rohov.Môžu byť vyrábané v dvojnásobnej
dlžke a su v rovnakých farbách ako vyššie
uvedené.

Špeciálne vlastnosti:
- obklad Dekobrik Prestige je ohybný v závislosti
od teploty .
- povrch obkladu Prestige je tvarovaný tak,aby
imitoval štruktúru tehlového muriva s jeho
trhlinkami,čo vynikne namä pri hornom osvetlení
obkladu.Tým obklad dostane "hlbku a plastičnosť".
- typ Rustikal nie je pravidelný pásik ale jeho hrany
sú nepravidelné zakrivené, čo po montáži obkladu
imituje povrch starej tehly.
- kombináciou farieb je možné
dosiahnuť farebné stvárnenie
viacfarebného tehlového muriva
farebný mix
Materiál:
Obklad DEKOBRIK Prestige je vyrobený na báze
akrylátových disperzií a triedeného kremičitého
piesku .
Polymer-maltová zmes je uložená na
sklotkanine,čo jej prepožičiava elastičnosť a
zlepšené mechanické vlastnosti a súdržnosť aj po
zlomení pásiku.
Lepiaci tmel
Obklad Dekobrik sa v exteriéri lepí do flexibilného
stavebného lepidla používaného na armovanie
vystužnej mriežky do zateplovacích systémov.Na
sokle,menšie plochy a v interiéri doporučujeme
použiť disperzný tmel Obitmel,ktoré sa vyrába v
bielej,sivej a čiernej farbe, čo poskytuje daľšie
možnosti pri kombinácii farieb tmelu a
pasikov.Spotreba flex. stavebného lepidla je cca
2-3 kg suchej zmesi na 1 m2 a cca 2kg Obitmelu
na 1m2.
Objednávanie:
Tehlový obklad Prestige sa objednáva na kusy
alebo m2 pričom na 1m2 je potrebných 65 ks
pásikov obkladu Prestige pri doporučenej šírke
špáry 1 cm. Flex. stavebné lepidlo výrobca
nedodáva kupuje sa v mieste,Obitmel sa
objednáva podľa farby a cca2kg/m2.

Vlastnosti obkladu :
-nízka plošná hmotnosť- vhodný na zatepľovací
systém
-nepodporuje rast plesní a baktérií
-rozmerovo stabilný
-vysoko stabilný aj vo vlhkom prostredí
-spája menšie praskliny a chráni stenu pred
mechanickou záťažou
-oteruvzdorný
- nehorľavý
-umožňuje difúziu pár cez stenu.
-zvyšuje odolnosť voči nárazu,oteru steny
Technické vlastnosti obkladu Prestige
Merané TAZUS Tatranská Štrba TO -06/0299
Odolnosť voči klimatickému starnutiu podľa
STN EN 4628-1:2004
- bez zmien
Mrazuvzdornosť podľa STN 732579:1981- bez poškodenia
cca 3000g/m2
Váha:
trieda B -s1,d0
Reakcia na oheň:
0,337 Mpa
Prídržnosť k podkladu:
- po skuške odolnost voči mrazu min.0,25Mpa
max 50%
Nasiakavosť
> 20 /min/
Oteruvzdornosť:
195
Pevnosť v ťahu /N/50mm/:
max 0,5m
Ekv. difúzna hrúbka:
Velkosti:
Prestige
225 x 58 x 3mm
Balenie:
Prestige

65 ks /1m2 kartónová krabica

Hygienická nezávadnosť:
vyhovuje podľa rozhodnutia ministra
zdravotníctva SR č. Z-5493/91-HE-04
Skladovanie:
Skladujte v suchom prostredí

