KREOBETON, s.r.o

Charakteristika produktov
Umelý kameň a obkladová tehla
Produkt imituje prírodný kameň a pálenú starú tehlu. Oba produkty sa vyznačujú pevnosťou,
jedinečnou farebnosťou. Ich predná strana je vždy súdržná, špeciálne ošetrená, čo znižuje vplyvy
z vonka, odolnosť voči znečisteniu a tým predlžuje životnosť produktov. Rubová strana je dokonale
prispôsobená na ďalšiu manipuláciu, teda lepenie a priľnavosť k obkladanému materiálu. Dokonalosť
celého produktu je spôsobená použitím jednotlivých kvalitných a testovaných komponentov. Ide
o kvalitné cementy, kremičité piesky, prísady a liapor, ktorý je v neposlednom rade pridávaný do
našich produktov. Ide o zmes zaručujúcu vysokú pevnosť , dlhú životnosť produktov a je plne
certifikovaná. Vyznačuje sa izolačnými vlastnosťami ako zvukovými tak i tepelnými.
Široká paleta farieb dokáže uspokojiť i toho najnáročnejšieho zákazníka. Ide o farby od základným
prírodných imitácií, až po najmodernejšie a najodvážnejšie farby podľa želania zákazníkov.
Dokonalosť a jasnosť zaručujú kvalitné minerálne pigmenty a to všetko v súlade s ekologickými
požiadavkami.
Môže sa stať, že príde k ojedinelým farebným odchýlkam, čo je spôsobené jedinečnosťou
a rôznorodosťou používaných farieb a celkového procesu farbenia. Taktiež počas dlhšieho
skladovania, prípadne poveternostných vplyvov sa môže stať, že sa na produktoch vytvoria mierne
odchýlky tzv. výkvety, tieto dva ojedinelé javy však výrobca nepovažuje za chybu.
Formy, v ktorých odlievame naše produkty sú vyrábané špeciálnou technológiou a jednotlivé matrice
sú vyrábané z prírodného kameňa, preto sa môže stať, že sa nájde určitá odchýlka v mm. Preto
odporúčame preštudovať si aj našu tabuľku ,,Technické údaje“, kde sú uvedené presné rozmery
produktov v mm. Túto odchýlku nie je možné považovať za chybu. Pred zakúpením si našich
produktov je potrebná konzultácia s našimi školenými pracovníkmi. Odporúčame tiež po zakúpení
pre porovnanie a farebnosť, otvoriť viaceré balenia a vyskúšať kombináciu v praxi na plánovanom
objekte obkladania. Naše produkty nie sú určené na podlahy!
Údržba našich produktov je jednoduchá, skoro žiadna. Postačí obyčajná voda, jej prúd odstráni prach
a nečistou. Táto údržba nie je vhodná v zimnom období . Exteriérové obklady je však nutné nastriekať
hydrofóbnym prípravkom, a to všetko až po nalepení, vyšpárovaní a uschnutí všetkých materiálov.
Hydrofobizáciu môžeme opakovať aj po niekoľkých rokoch ( cca po 5 rokoch ), odporúča sa však držať
návodu konkrétneho hydrofóbneho prostriedku. Platí všeobecná zásada, že pred ošetrením musí byť
povrch suchý, zabavený nečistôt a mastnoty. Tiež je neprípustné používať akékoľvek agresívne,
chemické prípravky na čistenie nášho obkladu!

