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HANDELSNAAM
STEMP - BETON

TOEPASSING EN BESCHRIJVING

esthetiek, duurzaamheid en kracht
verhoogde geluids- en warmte-isolatie
lage wateropname en capillaire opname
weerstand tegen weersomstandigheden
onbrandbaarheid
laag gewicht

 
STEMP betonstrips - zijn decoratieve, geprefabriceerde wandtegels,
gemaakt van architectonisch beton, bedoeld voor installatie als
decoratieve bekleding voor binnen- en buitenmuren van gebouwen.
 
Dankzij de hoge kwaliteit wordt dit materiaal gekenmerkt door:
 

 
De methode voor het produceren van deze betonnen bakstenen zorgt
ervoor dat de tegel esthetisch en licht wordt.
 
Het gebruik van hoogwaardig kwalitatief mineraalaggregaat, cement
en minerale additieven,  verbeteren hun duurzaamheid. Ook de
nieuwste generatie chemische producten worden gebruikt voor de
productie van betonstrips.
Het product is onderworpen aan kwaliteitscontrole door de fabriek.

GEGEVENS VAN DE FABRIKANT
Naam: MILKE Inwestycje Sp. z o.o. 
Adres: Gościniec 2, 05-462 Pęclin
Telefoon: +48 22 180 00 29 
E-mail: matthieu@milke.be
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OPSLAG & TRANSPORT
De Betonstrips worden in dozen verpakt en op pallets vervoerd. Pallets moeten
zorgvuldig worden vervoerd, verplaatst en gestapeld, zodat ze niet worden
blootgesteld aan buiging, stoten en schokken. Vrije ruimtes moeten worden beveiligd
om verschuiving van de lading tijdens transport te voorkomen. Het is onaanvaardbaar
om verdere ladingen op de pallet te plaatsen of pallets te stapelen.
MILKE-producten moeten voor montage in droge, gesloten ruimtes bij een
temperatuur van 5-25 ° C worden bewaard en tegen weersinvloeden worden
beschermd.
Producten moeten tijdens opslag worden beschermd tegen snelle
temperatuurschommelingen. Na het verplaatsen van vorst naar bestemming laat de
betonstrips de kamertemperatuur evenaren voordat u ze installeert. Om temperatuur,
vochtigheid en kleurstabilisatie gelijk te maken, moeten MILKE-producten gedurende
minimaal 48 uur worden verplaatst naar de kamer waar ze moeten worden
geïnstalleerd.
 
Onjuiste opslag kan secundaire vervorming of verkleuring van de afgewerkte
componenten veroorzaken.
 
Na het uitpakken moeten producten worden geïnspecteerd en beoordeeld op
zichtbare gebreken die hun installatie verhinderen. Als dergelijke defecten worden
gevonden, moet de productleverancier onmiddellijk worden geïnformeerd.
 
Gebreken als gevolg van onjuiste opslag van de platen worden niet beschouwd als
fabricagefouten. Bij het voorkomen van een aanslag kan deze gewoon worden
verwijdert met water. Dit mag pas gebeuren na plaatsing en uitdroging van de lijm of
voldoende op voorhand voor plaatsing. Bij verwerking moeten de betonstrips droog
zijn.
 
 

MONTAGE
Alle montagewerkzaamheden moeten met zorg en toewijding worden uitgevoerd in
overeenstemming volgens goed vakmanschap.
 
De ondergrond moet stabiel, egaal en dragend zijn, ontdaan van lagen die het
draagvermogen kunnen verzwakken. Sterk zuigende ondergronden moeten goed
worden voorbehandeld door middel van primer. De beoordeling van de
ondergrondhechting en de juiste voorbereiding behoort toe aan de aannemer van
montagewerken.
 
Voor het plaatsen van betonstrips wordt aanbevolen cementlijmen te gebruiken.
Het wordt aanbevolen om betonstrips volledig in te kammen met lijm.  Dit na het
voorbereiden van het product volgens de instructies van de lijmfabrikant. De lijm
moet worden aangebracht volgens de instructies van de fabrikant.
 
De MILKE-fabrikant is niet verantwoordeli jk voor de effecten van
verkeerd geïnstalleerde producten.
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ONDERHOUD EN IMPREGNATIE
Vermijd ti jdens opslag, montage en gebruik het oppervlak van de
betonstrips te raken met harde, zware of scherpe voorwerpen.
Betonstrips mogen geen vlekken vertonen, stof moet van het oppervlak
van de strips worden verwijderd zonder dat ze onmiddelli jk in het
oppervlak wrijven. Betonstrips mogen niet worden geschrobd of worden
blootgesteld aan andere agressieve, schurende gereedschappen.
Gebruikeli jke oplosmiddelen mogen niet worden gebruikt.
Betonstrips blootgesteld aan externe weersomstandigheden, vocht of
vuil vereisen extra impregnering. We raden het gebruik van PRO4.4
Premium-waterdichtheid van MILKE of waterdichte producten van
andere gerenommeerde fabrikanten aan.
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TECHNISCHE DETAILS

PARAMETER                             NORMEN             WAARDE

Droge dichtheid van beton, kg / dm3

Betonsterkte

Wateropname (niet geïmpregneerd)

Vorst dooi Cycli

Brandklasse

Formaat

 

NBN-EN 12390-7:2011

NBN-EN 206+A1:2016-12 

NBN-EN 13369:2013  

NBN-EN 206+A1:2016-12

96/603/WE

 

 

 

Ok. 2,10

Min. klasse beton C30/37

Max. 6% 

Min. 50 cycli

A1

250 x 12 x 65 mm
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DISCLAIMER
De informatie in dit document is het resultaat van onze ervaring en
kennis, maar is niet bindend. De voorwaarden van een bepaalde
implementatie moeten in elk geval worden overwogen, bijv. Muurtype of
plaats van installatie, doel en verwachte effecten.
 
In ieder geval moeten de algemeen geldende bouwpraktijkregels en
richtli jnen die aan de materiaalfabrikanten in hun informatiekaarten
worden gegeven, in acht worden genomen. De installatie moet alti jd
worden uitgevoerd door personen die ervaren zijn in het uitvoeren van
dit soort werk.
 
De fabrikant is niet verantwoordeli jk voor onjuiste installatie, niet in
overeenstemming met dit technische gegevensblad en de documenten
waarnaar hierin wordt verwezen, inclusief Zelfklevende
informatiekaarten, met name voor een verkeerde beoordeling van het
draagvermogen en de sterkte van de ondergrond.
 
Door een bestell ing te plaatsen, verklaart de koper kennis te hebben
gemaakt met de kenmerken van de "oude bakstenen betonstrip", met
inbegrip van die vermeld in dit technische informatieblad en aanvaardt
hij deze ook. Hij erkent en accepteert ook de mogelijkheid van visuele,
esthetische en kleurverschil len met betrekking tot marketingmateriaal ,
foto's, visualisaties en demonstratiemonsters.



GARANTIE
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Elke keer dat een nieuwe versie van de technische Fiche
verschijnt vervangt hij de vorige en heeft de laatste
versie voorrang.

De producent / verkoper is alleen aansprakelijk voor de ontvanger onder de garantie als hij
een natuurlijke persoon is die geen zakelijke activiteiten uitvoert.
De ontvanger is verplicht om de bestelde goederen binnen 24 uur na ontvangst van het
pakket te controleren op kwantiteit en kwaliteit. Na deze periode worden alleen klachten
wegens niet-conformiteit van de goederen met het contract in behandeling genomen.
De aansprakelijkheid onder de garantie dekt alleen defecten die het gevolg zijn van oorzaken
die inherent zijn aan het product.
De garantie dekt niet en erkent niet als defecten schade en defecten veroorzaakt door
onjuiste: opslag, montage, transport, bediening, misbruik. Bovendien dekt de garantie geen
mechanische schade.
De garantie dekt niet en erkent niet als defecten de verschillen in grootte (mengen in de
gegeven standaard) en kleur, evenals blisters en andere kenmerkende eigenschappen van
beton, waarnaar wordt verwezen in de Productkaart. Garantierechten zijn van toepassing op
het grondgebied van de Benelux en alleen als de instructies van de fabrikant zoals
beschreven in de productkaart in de verpakking volledig worden nageleefd.
Klachten die zijn geïnstalleerd, op maat zijn gemaakt of anderszins permanent op de
montagelocatie zijn geplaatst, zijn geen klacht. In geen geval is de fabrikant aansprakelijk
voor schade als gevolg van onjuiste of onjuiste installatie of veroorzaakt door montage op
een manier die demontage voorkomt zonder andere componenten te beschadigen.
Het aantal claims onder de garantie mag niet hoger zijn dan de waarde van de goederen
waarop de klacht betrekking heeft.
In geval van schade aan het pakket of de verpakking ervan of kwantitatieve
onverenigbaarheid met de bestelling, is de klant verplicht om formaliteiten met het
transportbedrijf te vervullen, zoals het schrijven van een rapport over de afdruk van de
koerier en het maken van fotografische documentatie in aanwezigheid van de koerier. De
klant dient de fabrikant onmiddellijk van een dergelijke situatie op de hoogte te stellen en
een volledige set documenten over het evenement te sturen op straffe van verlies van de
klacht.
De aansprakelijkheid van de verkoper met betrekking tot de klacht vervalt indien de
goederen door de koper zijn verwerkt of beschadigd, verder dan wat in het rapport is
gedocumenteerd.
Als het niet mogelijk is om ondubbelzinnig de redenen voor het productdefect te vermelden,
wordt een technische expertise voorbereid.
Totdat de klacht in behandeling is genomen, is de koper verplicht de goederen goed te
beveiligen en op te slaan, om schade, verkleuring, enz. te voorkomen. De uitvoering van de
klachtenprocedure door de verkoper ontslaat de koper niet van de verplichting om het
resterende deel van het verschuldigde bedrag voor de bestelde goederen te betalen. Het
ontbreken van een dergelijke betaling kan leiden tot opschorting van de klachtenprocedure.
Het bedenktijdstip en de eventuele uitvoering van de klacht kunnen worden verlengd met de
vertraging van de betaling van het openstaande bedrag.


