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HANDELSNAAM
SQR 1 BETON TEGEL
 
TEKT CONCRETE

TOEPASSING EN BESCHRIJVING

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

SQR 1 - is een decoratieve tegel uit de TEKT CONCRETE-li jn gemaakt van
architectonisch beton, bedoeld voor installatie als decoratieve
bekleding voor binnen- en buitenmuren van gebouwen.  
 
Dankzij de hoge kwaliteit van de afwerking wordt dit materiaal
gekenmerkt door:
 

 
De methode om betontegels te produceren maakt het mogelijk om de
afgewerkte producten de juiste esthetische eigenschappen te geven.
Voor de productie van betontegels worden componenten van de
hoogste kwaliteit gebruikt om hun duurzaamheid en de nieuwste
generatie chemische toevoegingen te verbeteren.
Het product is onderworpen aan kwaliteitscontrole door de fabriek.

GEGEVENS VAN DE FABRIKANT
Naam: MILKE Investments Sp. z o.o.
Adres: Gościniec 2, 05-462 Pęclin
Telefoon: +48 22180 00 29
E-mail: info@milke.be
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AFMETINGEN
SQR 1 betontegels worden geproduceerd in de volgende maten:
 
Hoogte: 200 mm
Breedte: 200 mm
Diepte: 40 mm
Gewicht - 2,2 kg / stuks per m2 - 25 / gewicht per m2 - 52,3 kg
 
 
De producten worden met de hand gemaakt in speciaal geprepareerde
vormen van moderne gereedschapssil iconen, waardoor een hoge
precisie van afmetingen behouden bli jft. De maattolerantie l igt in het
bereik van +/- 1 mm van de afmetingen in het technische
productinformatieblad. Er kunnen kleine dimensionale verschil len zijn in
afgewerkte producten, ook tussen producten uit dezelfde batch. Dit is
geen productdefect en vormt geen basis voor een klacht.
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ALGEMENE OPMERKINGEN
Alle architectonische betonproducten hebben zogenaamde
"Rivierkreeftjes" of gaten van verschil lende groottes (holtes), die een
natuurli jk fenomeen zijn voor dit materiaal. Verschil lende factoren van
het productieproces, zoals mengdichtheid of tri l l ingslengte, zi jn
verantwoordelijk voor hun vorming en grootte.
Het aantal en de grootte van die holtes op tegels uit dezelfde batch
kan variëren. Dit is geen productdefect en vormt geen basis voor een
klacht.
 
De betonmengsels waaruit de tegels zijn gemaakt, zi jn gemaakt door
veel ingrediënten te combineren volgens een specifiek recept. De
kleurschakeringen van de eindproducten, ook bij producten uit dezelfde
batch, kunnen iets afwijken. Lichte strepen en verkleuring zijn
kenmerkend voor het materiaal. Dit is geen productdefect en vormt
geen basis voor een klacht.
 
De elementen mogen alleen op ruwe oppervlakken worden verli jmd,
vooraf voorbereid (priming) volgens de instructies van de fabrikant
van het geselecteerde montagesysteem en algemene bouwkunst.
 
Het is onaanvaardbaar om MILKE / TEKT-producten te hechten op
gladde oppervlakken, zoals geverfde oppervlakken, gips, gladde
kalkpleisters - stucwerk, enz.
De beoordeling van de ondergrondhechting en de juiste voorbereiding
behoort toe aan de aannemer van montagewerken.
Het niet naleven van de installatierichtli jnen ti jdens de werken kan ertoe
leiden dat de componenten vallen. De MILKE-fabrikant is niet
verantwoordelijk voor de effecten van verkeerd geïnstalleerde
producten.
 
Om witte elementen te installeren, moeten witte l i jmen worden gebruikt
om verkleuring te voorkomen. Eventueel vuil met l i jm moet onmiddelli jk
met water worden afgewassen, zodat het niet kan drogen.
MILKE / TEKT-producten kunnen zowel binnen als buiten gebouwen
worden gebruikt, behalve voor speciale volgorde van lichtere tegels en
blokken met geëxpandeerde klei , die door verhoogde wateropname
alleen binnen gebouwen kan worden gebruikt.
 
Verli jmen van betonnen bekledingen op een hoogte van meer
dan 4,5 m vereist het gebruik van speciale montagesystemen die zijn
gedefinieerd door de Belgische normen en constructiewetgeving.
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SKŁADOWANIE I TRANSPORT
Betontegels 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 beveil igd om verschuiving van lading ti jdens 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 ti jdens opslag worden beschermd tegen snelle
temperatuurschommelingen.
 
Na het verplaatsen van de tegels bij vorst naar bestemming laat de
tegels acclimatiseren voordat u ze installeert.
 
Om de temperatuur, vochtigheid en kleurstabilisatie geli jk 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 dergeli jke defecten worden gevonden, moet de productleverancier
onmiddelli jk worden geïnformeerd.
 
Gebreken als gevolg van onjuiste opslag van tegels worden niet
beschouwd als fabricagefouten.
 
 

MONTAGE
Alle montagewerkzaamheden moeten met zorg en toewijding worden
uitgevoerd in overeenstemming met de bouwkunst.
 
Hoewel MILKE / TEKT-producten zijn gemaakt van zeer duurzaam
materiaal, kunt u zonder zorgvuldige verzorging hun randen en hoeken
gemakkeli jk beschadigen.
 
De MILKE-fabrikant is niet verantwoordelijk voor de effecten van
verkeerd geïnstalleerde producten.
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MUURSTERKTE
Zorg er voor de installatie voor dat de geselecteerde muur (of een
ander oppervlak) hiervoor sterk genoeg is. De cataloguskaart van elk
MILKE / TEKT-tegelpatroon bevat informatie over het gewicht van een
enkel element en het aantal elementen die de vierkante meter van de
ontworpen compositie vormen.
 
In het geval van geplande installatie van tegels op een nieuw
gebouwde muur, is het belangrijk om te onthouden over de juiste
wapening, bijv. Verdichte onderconstructie, dubbele beplating,
geschikte dikte.
 
BELANGRIJK: Het installeren van betontegels op een muur met
onvoldoende sterkte kan zeer gevaarli jk zi jn en tot instorting leiden.
 
Basishulpmiddelen:
schilderfolie, schilderstape, potlood, waterpas, montagepleister (bijv.
rechte en zelfs houten balken, gipsplaatstroken, etc.), afhankeli jk van
de montagemethode - emmer voor voorbereiding van li jmmortel met
mixer, container voor grond, borstels (of rollen), drijvers of dubbelzijdig
plakband
3 mm dik, vuilreservoir, borstels (of rollen), l i jmpistool

VOORGESTELDE LIJMSYSTEMEN
Het tegell i jmoppervlak moet worden geprimed met een roller met
BETON TACK-primer (verbruik ca. 300 g / m2) door NORD RESINE.
Cementli jm kan aan de grond worden toegevoegd voor een betere
hechting. De aanbevolen li jm is MONOTACK FLEX (C2TES1) of MONOTACK
H BOND (C2TES2) NORD RESINE.
 
Gebruik voor het monteren van elementen C2TES1 of C2TES2 li jmen
aangegeven door de paneelfabrikant. 
 
Als alternatief kunt u een
systeem gebruiken voor het installeren van gevelplaten van
vezelcement met een flexibele polymeerli jm van BOSTIK Simson Panel
Tack HM. Het oppervlak moet worden voorbehandeld met BOSTIK
Simson Primer MSP. Li jmen kan worden ondersteund met BOSTIK Simson
Foam Tape dubbelzijdige tape, die de plaat op zijn plaats houdt ti jdens
het l i jmen.
 
BELANGRIJK: Gebruik voor de installatie van MILKE / TEKT betontegels
zeer flexibele l i jmen samen met de door hun fabrikant aanbevolen
primers.
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TEGELS
Vermijd ti jdens opslag, installatie en gebruik het tegeloppervlak te
raken met harde, zware of scherpe voorwerpen.
Gebruik na het uitpakken en inspecteren van de tegels een vij l of
schuurpapier om oneffenheden aan de contactranden van de tegels en
het montageoppervlak te verwijderen. Als u dit niet doet, kan dit leiden
tot problemen met het plaatsen van tegels ti jdens de installatie.
De tegels moeten voor de installatie van stof worden ontdaan. 
 
Al het stof dat op het montageoppervlak achterbli jft , kan de
bevestiging verzwakken.
 
Het ontworpen patroon moet worden gelegd op het doeloppervlak (bijv.
Muur) waarop de MILKE / TEKT-tegels moeten worden gemonteerd met
behulp van montagepatches, niveau, sjabloon, enz.
 
De technologie voor het voorbereiden van het substraat (zowel de
muur als het tegelmontageoppervlak) voor l i jmen en li jmen technologie
moet worden uitgevoerd in overeenstemming met de instructies van de
geselecteerde fabrikant van het montagesysteem.
 
Afhankeli jk van de ontworpen compositie en de geselecteerde
montagevolgorde, moet u mogelijk de lat ti jdeli jk installeren die de
eerste ri j tegels ondersteunt. De patch moet na installatie worden
verwijderd.
 
Vanwege de geometrie van het tegelpatroon wordt aanbevolen om de
compositie-elementen te installeren zonder een zichtbare opening
(kolf) of met een opening van een maximale breedte van 1 mm.
 
De tegels hoeven niet te worden gevoegd. Als het echter nodig is om
tegelspleten te voegen, moeten ze onmiddelli jk worden geïmpregneerd
of gewassen met schoon water. Anders kan ti jdens het voegen
gevormd vuil later moeili jk te verwijderen zijn.
 
In het geval van tegels die zijn gelegd op plaatsen die zijn blootgesteld
aan spatten, bijv. Vet of andere substanties die permanent vuil
achterlaten, moet hun oppervlak worden geïmpregneerd.
Alvorens met de impregnering te beginnen, is het raadzaam om een
test uit te voeren op een klein fragment om te controleren of het
gekozen impregneerpreparaat de kleur van het beton niet significant
verandert.
 
Om MILKE / TEKT-producten te beschermen tegen water, vet enz.
Adviseren wij het gebruik van oplosmiddelvrije SCHOMBURG REMISIL
betonlak. Het product verandert de kleur van het beton niet, het
oppervlak wordt halfmat.
Water dat op correct geïnstalleerde betontegels spat, heeft geen
nadelige invloed op hun structuur.
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TECHNISCHE
DETAILS

PARAMETERS                           NORM                 EIS

Droge dichtheid van beton, kg / dm3

Betonsterkte

Wateropname, voor niet-geïmpregneerde

monster

Vries-ontdooien cycli

Brandklasse

PN-EN 12390-7:2011

PN-EN 206+A1:2016-12 

PN-EN 13369:2013  

 

PN-EN 206+A1:2016-12

96/603/WE

 

 

 

Ok. 2,10

Min. betonklasse C30/37

Max. 6% 

 

Min. 50 cycli

A1

 

 

WETTELIJKE OPMERKINGEN
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 Informatiekaarten, met name
voor verkeerde beoordeling van het draagvermogen en de sterkte van
de ondergrond.
 
Door een bestell ing te plaatsen, verklaart de koper dat hij bekend is met
de kenmerken van de tegels "TRIX 1 , TRIX 2, TRIX 3 - betontegel" , met
inbegrip van de in dit technische informatieblad genoemde en
accepteert ze.
 
Hij erkent en accepteert ook de mogelijkheid van visuele, esthetische en
met betrekking tot marketingmateriaal, foto's, visualisaties en
demonstratiemonsters.
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GARANTIEVOORWAARDEN
De Fabrikant / Verkoper is alleen aansprakeli jk jegens de Ontvanger
onder de garantie als hij een natuurli jk persoon is die geen zakeli jke
activiteiten verricht.
De ontvanger is verplicht om de bestelde goederen binnen 24 uur na
ontvangst van het pakket te controleren op kwantiteit en kwaliteit. Na
deze ti jd worden alleen klachten over niet-naleving van de goederen
met het contract in behandeling genomen.
Aansprakeli jkheid onder de garantie dekt alleen defecten als gevolg
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 als defecten niet de verschil len in
grootte (vermenging in de gegeven norm) en kleur, evenals blaren en
andere typische kenmerken van beton, waarnaar in de productkaart
wordt verwezen.
Garantierechten zijn van toepassing op het grondgebied van de
Republiek Polen en alleen als de instructies van de fabrikant
beschreven in de Productkaart in de verpakking volledig worden
nageleefd.
Producten die permanent zijn gemonteerd, op maat zijn gesneden of
anderszins op de plaats van installatie zijn aangebracht, zi jn niet
vatbaar voor klachten.
De fabrikant is in geen geval aansprakeli jk voor schade als gevolg van
onjuiste of ondeskundige installatie of veroorzaakt door montage op
een manier die demontage voorkomt zonder andere componenten te
beschadigen.
Het bedrag van de garantieclaims 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 of kwantitatieve
onverenigbaarheid met de bestell ing, is de klant verplicht om de
formaliteiten met het transportbedrijf te vervullen, zoals het schrijven
van een rapport over de afdruk van de vervoerder en het maken van
fotografische documentatie in aanwezigheid van de koerier. De klant
moet de fabrikant onmiddelli jk informeren over het optreden van een
dergeli jke situatie en een volledige set documenten met betrekking tot
de gebeurtenis sturen.

Telkens een nieuwe versie van de Technische Fiche
verschijnt, vervangt hij de vorige en heeft de meest
recente fiche voorrang.
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