DALLE BOISE HR 56
Dřevěné dlaždice na terasy a pochůzné ploché střechy

Kvalita a dlouhodobá
životnost
bmigroup.com/cz
icopal.cz

DALLE BOISE HR 56

POVRCHOVÁ ÚPRAVA A OCHRANA
Vlivem UV záření mohou dlaždice Dalle Boise HR 56
měnit odstín z přírodního dřeva na šedou. Tato barevná
změna se odehrává pouze na povrchu materiálu a díky
ošetření dřeva ve výrobně nedochází k hluboké degradaci
dřeva. Chcete-li zachovat původní barvu dlaždic
Dalle Boise HR 56 nebo vámi zvolený barevný odstín,
můžete během pokládky aplikovat vhodný bezbarvý nebo
barevný ochranný lak a pravidelně tuto ochranu
obnovovat.

PŘÍSLUŠENSTVÍ
 spojovací zámky z polypropylenu pro vzájemné
spojení dlaždic Dalle Boise HR 56
 rektifikovatelné podložky Plot Zoom 2
 tlumící podložky dodávané s dlaždicemi Dalle Boise
 desky Placadal

VLASTNOSTI
Únosnost v tlaku (do porušení) CTBA (Centre Technique
du Bois et de l’Ameublement - Technické centrum pro
dřevo a nábytek, Francie)
 maximální síla při destrukci
 centrické zatížení dlaždice
(průměrné hodnoty) 9,2 kN
 zatížení dlaždice na okraji (průměrné hodnoty) 6,0 kN
 pevnost v ohybu ≥ 1.100 kN
Zatížení
 maximální plošné zatížení 5,1 KN/m2
Kategorie použití
 dle standardu EN 1911-1 lze použít pro všechny typy
objektů při dodržení maximálních hodnot plošného
a bodového zatížení
Klimatická omezení
 pro všechny běžné klimatické oblasti včetně
horských oblastí

UPOZORNĚNÍ
Snížením nasákavosti dřeva aplikací ochranného laku se
snižují také objemové změny dřevěných lamel.
Dlaždice Dalle Boise HR 56 jsou vyrobeny z přírodních
materiálů a jako takové podléhají během své životnosti
klimatickým vlivům. V závislosti na vlhkosti okolního
vzduchu může docházet k objemovým změnám
materiálu. Tento jev nelze předpovídat a obecně bývá
vratný. Objemové změny materiálu nelze považovat za
výrobní vadu. V obdobích sucha je vhodné ošetřovat
dlaždice kropením vodou, zabránit tak jejich
nadměrnému vysychání a minimalizovat tak tento jev.
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POPIS
 zkosené drážkované lamely z borového dřeva
 lamely jsou stabilizovány ve třech směrech pomocí
nerezových šroubů
 fungicidní úprava v autoklávech poskytuje ochranu
vůči mikroorganismům po dobu minimálně 10 let
 vyrobeno z přímořských borovic (dřevo pochází z lesů
certifikovaných PEFC)
 rozměry: 56 x 56 x 4,4 cm
 hmotnost: 5 kg (16 kg/m2)
 spotřeba: 3,2 ks/m2
 vynikající odolnost vůči zatížení
 univerzálnost systému, dlaždice Dalle Boise HR 56 lze
vzájemně spojovat
 dřevěné dlaždice mají nízkou hmotnost a lze s nimi
manipulovat snáze než s betonovými dlaždicemi
 dlaždice lze snadno řezat do potřebného tvaru
 dřevo dává plochým střechám výraz teplé pochůzné
vrstvy
 nabízí atraktivní vzhled dřevěného obkladu
a zajišťuje bezproblémový odtok srážkové vody
z povrchu hydroizolace

