VLASTNOSTI DROBNÉHO BETONOVÉHO ZBOŽÍ
Věnujte prosím pozornost následujícím řádkům. Jejich cílem je stručné seznámení s charakteristickými specifiky drobného betonového
zboží, které může řadě zákazníků ušetřit úvodní „nepříjemná“ překvapení a nedorozumění s tímto druhem výrobků po jejich zakoupení.

VÁPENNÉ VÝKVĚTY
Jde pravděpodobně o nejčastější důvod reklamací betonového
zboží ze strany zákazníků. Přítomnost vápenných výkvětů je však
pouze dočasná. Jedná se o přirozený jev v průběhu zrání betonu,
který působením povětrnostních vlivů postupně odezní. Více na
www.presbeton.cz v sekci Ke stažení/Pracovní postupy.

ODLIŠNOSTI BAREVNÉHO ODSTÍNU
Odlišnosti barevného odstínu souvisí s celou řadou faktorů vstupujících
do procesu výroby – od vstupních surovin charakteristických svojí přírodní variabilitou až po další faktory spojené s vlastní technologií výroby. Z tohoto důvodu je doporučeno při zabudování výrobky odebírat
z vícero palet současně (v případě colormixů je toto nezbytnost). Předejde se tak tvorbě barevných shluků a hnízd a výsledná konstrukce bude
působit přirozeným dojmem. Dále je potřeba si uvědomit, že každý betonový výrobek mění vlivem zrání, užívání a působení povětrnostních
vlivů postupně svůj vzhled podobně jako jiné přírodní materiály.

ODŘENINY
K odření zejména povrchu dlažeb může docházet při dopravě a manipulaci. Opět se nejedná o problém, který by ovlivňoval dlouhodobou estetiku, neboť dlažební kameny jsou dimenzovány na působení obrusu po celou dobu své životnosti (25 až 50 let). V průběhu
užívání dlažby vlivem provozu a působením povětrnostních vlivů
dojde k optickému sjednocení povrchu a ustoupení odřenin.

ODLOMENÍ, NARUŠENÍ HRAN DLAŽEBNÍCH
KAMENŮ A DESEK
Aby se předešlo mechanickému poškození hran a rohů dlažebních
kamenů a desek při užívání dlažebního krytu, je nutno vedle kvalitně provedeného podloží, klást jednotlivé dlažební kameny a desky
se spárami 3–5 mm, které budou následně zcela vyplněny spárovacím pískem frakce 0–2 mm (nejlépe čistým křemičitým pískem).
Distanční nálitek nemá tvořit celou šířku spár. Jedním z důvodů vytváření spár je povolená rozměrová tolerance šířkového a délkového rozměru (± 2 mm) dlažebních prvků a dále pak statické hledisko,
kdy je pro správnou funkčnost nutný přenos vznikajících sil skrze
výplňový materiál. Dlažební kryt se při zatížení chová obdobně
jako pružná deska a v případě kontaktu distančníku se sousedním kamenem může zcela logicky dojít k mechanickému narušení
dlažebního kamene. Stejně tak je rizikové kladení plošné dlažby
zcela na sraz, kdy dochází ke tření desek o sebe a k výraznému
mechanickému poškození hran prvků. K tomuto může dojít i při použití výplňového materiálu se zrnem větším než 3 mm, které zcela
nepropadne do prostoru spáry.

ŽELEZITÉ VÝKVĚTY
Vzhledem k čistě přírodnímu původu základních vstupních surovin
pro výrobu se mohou na betonových výrobcích vyskytnout lokální
železité výkvěty. Jejich zdrojem jsou reaktivní železité sloučeniny,
které přírodní kameniva mohou obsahovat a které reagují se vzdušnou vlhkostí.

RUMPLOVANÉ VÝROBKY
Jedná se o povrchovou úpravu, při níž jsou výrobky mechanicky
otloukány a obrušovány v otáčivém ocelovém bubnu. Výsledkem je
různorodé a nepravidelné opracování jednotlivých kamenů, kdy je
každý kámen originální a jedinečný a připomíná tak kámen přírodní. Není záměrem a není to ani možné, aby jednotlivé rumplované
výrobky vykazovaly stejnou míru orumplování.

ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ DLÁŽDĚNÝCH POVRCHŮ
Během užívání dlážděných ploch dochází k jejich běžnému zašpinění, které doporučujeme pravidelně odstraňovat. Povrch dlažby je
tvořen porézním materiálem, který je vystaven působení vlhkosti,
spadu nečistot z ovzduší a působení UV záření. Tyto vlivy významným způsobem přispívají ke změnám barevnosti betonových výrobků po celou dobu jejich životnosti. Pravidelné čištění povrchu
tlakovou vodou pomáhá zmírnit projevy těchto vnějších vlivů a udržet dlouhodobě kvalitní vzhled výrobků.

ÚDRŽBA DLÁŽDĚNÝCH PLOCH V ZIMNÍM OBDOBÍ
V zimním období je pro odklízení sněhu z povrchu dlažby nutno použít
mechanizaci, která nepoškodí povrch dlažby. Vhodné jsou plastové
zametací kartáče a shrnovací zařízení opatřené pryžovou nebo plastovou hranou. V opačném případě může dojít k nevratnému mechanickému poškození povrchu dlažby i obrubníků poškrábáním a vrypy.
V případě posypu plochy inertními posypovými materiály je nutné používat materiály čisté, které nebudou způsobovat znečištění povrchu
dlažby skvrnami z vyplavených nečistot apod. Betonová dlažba se vyznačuje velmi dobrou odolností proti působení chemických rozmrazovacích látek, mezi které patří běžně používané posypové soli. Tyto látky mohou být na povrch dlažby aplikovány za předpokladu dodržení
místních předpisů o nejvyšších přípustných dávkách rozmrazovacích
látek na plošnou jednotku dlážděné plochy.

POUŽITÍ BETONOVÝCH DLAŽEB A JEJICH
POKLÁDKA
Betonové dlažby o tloušťkách do 50 mm jsou určeny pouze pro
pochozí plochy. Pro plochy zatížené pojezdem nebo jiným vyšším
zatížením lze výrobky o tloušťkách do 50 mm použít pouze za předpokladu uzpůsobení podkladních vrstev tomuto způsobu použití.
Dlažební bloky o tl. 60–100 mm jsou určeny pro plochy vystavené
pojezdu a vyššímu zatížení různé intenzity. Věnujte prosím před
pokládkou dlažby zvýšenou pozornost doporučeným pracovním
postupům výrobce.

IMPREGNACE POVRCHU BETONOVÝCH DLAŽEB
V případě zvýšených nároků na snadnější čistitelnost a ochranu povrchu betonových dlažeb doporučujeme povrch ihned po pokládce
opatřit povrchovým nátěrem impregnací, a to zejména u světlejších
barevných odstínů povrchu. Část sortimentu betonových výrobků
je již z výroby naimpregnována a není tedy nutné povrch dlažby
po pokládce nijak ošetřovat.
Provedená impregnace je pouze povrchovou záležitostí, která
podléhá v průběhu užívání dlážděné plochy otěru a povětrnostním
vlivům. Po určité době účinek impregnace slábne a pro dosažení
původního účinku je třeba ji obnovit.

PŘEPRAVA A MEZISKLADOVÁNÍ VÝROBKŮ
Doporučujeme přepravovat a skladovat betonové výrobky v neporušeném originálním balení. Při přepravě je nutné zajistit zboží tak,
aby nedošlo k jeho poškození. Výrobky, které jsou v originálním
balení opatřeny celoplošným překrytím, aby byly chráněny před
vlhkostí a znečištěním, doporučujeme stejným způsobem zajistit
i při jejich dlouhodobějším meziskladování. Některé vibrolisované
výrobky a plošné dlažby jsou v originálním balení prokládány separačním materiálem (síťovina, motouz, papír), který chrání dlažební
prvky před jejich poškozením. Tento způsob ochrany doporučujeme použít i při meziskladování mimo originální balení.

RADY A DOPORUČENÍ
Doporučujeme nevybírat barevná či colormixová provedení pouze na základě fotografií v informačních materiálech. Fotografické
reprodukce mají pouze informativní charakter a skutečná prove-

dení se mohou barevností i strukturou lišit. Navštivte prosím naše
centra inspirace, případně výstavky u vašeho nejbližšího prodejce
betonového zboží. Před použitím výrobků PRESBETON doporuču-

jeme seznámení s veškerými informačními materiály a pracovními
postupy pro práci s betonovými výrobky, které jsou dostupné na
www.presbeton.cz.

ROZDĚLENÍ VÝROBKŮ
ZÁMKOVÉ A SKLADEBNÉ DLAŽBY
Dláždění všech typů zpevněných ploch s různým stupněm zatížení
– pro pěší, pro lehký provoz (osobní automobily) a těžký provoz.

PLOŠNÉ DLAŽBY
Dláždění pochozích ploch nebo v závislosti na volbě tloušťky plošné
dlažby a zvolené skladby podkladních vrstev plochy zatížené lehkým
provozem a občasným pojezdem automobilů do 3,5 t, vytváření pochozích střech a rozebíratelných teras při pokládce na terče.

NATURAL DLAŽBY
Dláždění zpevněných ploch s menším stupněm zatížení – pro pěší,
pro zahradní architekturu, pro plochy v okolí bazénů atp.

ZDICÍ TVÁRNICE
Sortiment zdicích tvárnic představuje vzhledem a druhem povrchů
širokou řadu zdicích prvků pro výstavbu lícových svislých konstrukcí. Technologie umožňuje stavět tradičním způsobem přesně
a kvalitně. Tvárnice jsou určeny zejména pro stavby oplocení, zídek, opěrek, garáží, drobných staveb venkovní architektury apod.
Ale rovněž je možno je využít pro stavby občanské a průmyslové
a stavby rodinných domů, neboť mohou být použity v systému sendvičového zdiva. Součástí jednotlivých zdících systémů jsou dále
doplňkové tvárnice např. pro ukončení sloupků apod.

ZTRACENÉ BEDNĚNÍ
Tyto tvárnice slouží pro realizaci betonových základových pasů.
Nejsou primárně určeny na výstavbu svislých konstrukcí. V případě

jejich použití pro tento účel je nezbytná konzultace se statikem, který
navrhne výztuž, postup výstavby a povrchovou úpravu konstrukce.

OKRASNÉ A SVAHOVÉ TVÁRNICE
Okrasné a svahové tvárnice jsou určeny k úpravě a zpevnění svažitého terénu, ke zřizování mimoúrovňových ploch v městské a zahradní architektuře. Tvárnice Římský kvádr RK-03 je možno použít
také k výstavbě opěrných zdí.

DOPLŇKY KE KOMUNIKACÍM
Do této skupiny lze zařadit především obrubníky, příkopové žlaby,
žlaby do dlažby, silniční přídlažbu a palisády. Tyto výrobky slouží při výstavbě komunikací a dlážděných ploch k jejich ukončení,
ohraničení a olemování. Oddělují pěší zóny, parkoviště, silnice
a cyklistické stezky, hřiště, zelené pásy apod.

PRVKY VENKOVNÍ ARCHITEKTURY
Užitné a dekorační betonové výrobky pro ﬁnální dokončení pochozích
ploch, odpočinkových zákoutí a parkových úprav (květináče různých
velikostí pro květiny, keře i stromy, parkové a zahradní lavičky), prvky
k oddělení plochy (sloupky, zábrany), bazénové lemy, skate prvky apod.

SCHODIŠŤOVÉ PRVKY
Montovaná schodiště k rodinným a bytovým domům. Zahradní
schodišťové stupně v okolí rodinných domů a zahrad.

DÍLCE PRO STUDNY
Betonové studniční skruže a poklopy k budování studní.

SOUHRNNÉ ÚDAJE K VÝROBKŮM
VLASTNOSTI

TECHNOLOGIE VÝROBY A MATERIÁL

Dlouhodobá životnost, funkčnost, vysoká estetická a užitná hodnota, odolnost vůči vlivům prostředí a působení chemických a rozmrazovacích látek, vysoká pevnost, rozebíratelnost a tím možnost
opakovaného použití (s výjimkou zdicích tvárnic). Výrobky umožňují vytvářet architektonicky zajímavé celky díky možnostem různé
skladby barev a tvarů.

Produkty jsou vyrobeny z vysoce pevnostního dvouvrstvého betonu zpracovaného moderní technologií vibrolisováním zavlhlé betonové směsi. V případě zdicích tvárnic se jedná o jednovrstvý beton
zpracovaný totožnou technologií. Speciální lité dlažby se vyrábí
litím specifické tekuté betonové směsi.
Obě tyto technologie zaručují betonovým výrobkům dlouhodobou
životnost.

POVRCHOVÁ ÚPRAVA
Kyvadlová hodnota USRV – orientační hodnoty
Povrchová úprava

hodnota

Tryskání

vzniká jednolitý jemně zrnitý povrch, který dá vyniknout vzhledu použitého kameniva

Pemrlování

imituje hrubý povrch přírodních kamenů

85
85

Rumplování

vytváří otlučený povrch ploch a hran imitující starobylý vzhled kamenů

80

Kladívkování

vytváří otlučený povrch s ostřejšími hranami, nášlapné vrstvy imitující starobylý vzhled kamenů

80

Vymývání

povrchovým vymytím dochází k obnažení použitých kameniv, plně tak vynikne jejich barva a struktura

75

Broušení + tryskání

povrch je nejprve obroušen, vynikne tak barva i struktura použitých materiálů při rovné a hladké ploše, následně je povrch jemně
opracován tryskáním, které zaručí protiskluznost povrchu

70

Štípání

štípaná pohledová strana výrobku (např. tvárnice FACE BLOCK a SÁRA) imituje povrch přírodních kamenů
®

–

Curling

opracování povrchu tzv. kartáčováním, kdy vzniká specifický hladký povrch plastické struktury, kterou vytváří nepatrně
vystupující zrna použitých kamenných drtí

Broušení

broušením povrchu vzniká hladký teracový povrch, ve kterém plně vynikne struktura a barvy použitých kamenných drtí

50

Perfect Clean TOP

povrch je zušlechtěn vysoce odolnou kompozitní látkou

45

Pozn. Standardní neupravovaný beton hodnota 70–90
Litý beton – standardní, neupravovaný hodnota 50-60

60

BAREVNÉ PROVEDENÍ

OSVĚDČENÍ

Kromě přírodní barvy betonu se jednotlivé výrobky produkují v celé
řadě barevných odstínů včetně jejich kombinací (tzv. colormix).
Pro jednotlivé výrobky jsou dodávaná barevná provedení uvedená
v aktuálním ceníku, případně v dalších informačních materiálech
výrobce.

Společnost je držitelem certifikátu řízení jakosti ČSN EN ISO 9001:2016,
certifikátu environmentálního managementu ČSN EN ISO 14001:2016
a dále je držitelem Osvědčení o shodě řízení výroby v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 (CPR).

OSTATNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE

Technické parametry jednotlivých výrobků jsou uvedeny v příslušných prohlášeních o vlastnostech a prohlášení o shodě, která jsou
volně ke stažení na www.presbeton.cz. Veškeré dokumenty použité pro posouzení shody jsou na vyžádání k dispozici u výrobce.

Sortiment je ve shodě s evropskými harmonizovanými normami –
tyto výrobky jsou označeny značkou CE, vybrané výrobky jsou
ve shodě s národní legislativou. Dlažební bloky, plošné dlažby
a obrubníky odpovídají požadavkům evropských harmonizovaných
norem ČSN EN 1338 (Betonové dlažební bloky), ČSN EN 1339 (Betonové dlažební desky), ČSN EN 1340 (Betonové obrubníky). Zdicí
tvárnice jsou v souladu s ČSN EN 771–3 (Specifikace zdicích prvků).

POZNÁMKA

OBCHODNÍ A DODACÍ PODMÍNKY
Řídí se Všeobecnými obchodními podmínkami firmy PRESBETON
Nova, s.r.o. a PRESBETON Drahotuše, s.r.o. (přístupné na www.presbeton.cz, v ceníku a prodejních místech). Zboží je baleno na vratných
paletách. Ostatní aktuální údaje jsou uvedeny v platném ceníku.

