ECOWPC flexi obklad  kontrukèné a technické údaje
Popis výrobku

ECOWPC flexi obklad sú ohybné obkladové dladice s nízkou hmotnosou,
minimálnou hrúbkou, variabilných rozmerov, v rôznych textúrach a farebných
prevedeniach. Urèené pre obkladanie povrchov v exteriéry aj interiéry. Obklad
je nehor¾avý, paropriepustný, odolný voèi UV iareniu a poveternostným
vplyvom. Obklad nie je pochôdzny. ECOWPC flexi obklad je svojimi vlastnosami
predurèený pre rýchle a efektívne pouitie aj na miestach ktorých obkladanie
inými materiálmi by bolo nároèné a nerealizovate¾né. Pre jeho nízku hmotnos
je ideálny pre koneènú úpravu zateplených fasád.

Materiál

Upravená jemná minerálna, kamenná drvina a aditíva.

Montá

Pre montá je vhodné poui cementové lepidlo triedy S1 (pruné lepidlo) s hrúbkou
do 3mm pri rovných povrchoch a 45mm pri nerovnostiach. V prípade väèích
nerovností je vhodné vyrovna ich pred aplikáciou vhodným tmelom. Pre lepenie na
iné podklady je potrebné poui vhodné lepidlo. Pre dosiahnutie kvalitného lepeného
spoja je nevyhnutné dodra pracovný postup výrobcu lepidla.

Delenie obkladu

Obklad je moné reza ako strojnými, tak aj ruènými nástrojmi pre
rezanie kamenných obkladov alebo betónu. Obklad je moné obmedzene
deli tie strihaním a rezaním noom. Koneènú úpravu spojov a
rohov je moné zabrúsi uhlovou brúskou.

Tvarovanie obkladu

Obklad je moné ohýba a do odporúèaného uhla 150120° na ohyb
pri hrúbke 2,5  4mm. Ohýbanie je vhodné vykonáva postupným, opakovaným
pôsobením tlaku bez rázov a hrubej sily. Vo veobecnosti platí zásada
pri ohýbaní, e èím je väèí rádius ohybu, tým je dôleitejie pouitie
viacnásobného postupného ohýbania a citlivého zaobchádzania, ktoré minimalizuje
nevratné pokodenie obkladu.

Hmotnos (+/5%)

2,8  8,3kg/1m2 pod¾a rozmeru a typu dladice v ponuke

Tepelná rozanos

Tepelný koeficient rozanosti 5.3×106/°C (0,5mm pri zmene teploty od +3C do +100C
a rozmere dåky 1000mm)
0,02 % (priemerná hodnota) (ASTM C37012 zmena objemu pri absorpcií vlhkosti)

Rozanos pri vlhkosti
Absorpcia vody
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20,19 % (priemerná hodnota) (ASTM C37318 stanovenie nasiakavosti a zmeny
hmotnosti. Pri max. hrúbke 6mm na ploche 1m2 nárast hmotnosti o 1,21kg/1m2 . Pri
hrúbke 4mm na ploche 1m2 nárast hmotnosti o 0,81kg/1m2)
v 1.2

