CERPIANO+

TERRASSEKLINKER

BELÆGNING
PÅ EN HELT NY
MÅDE

Teglsvellerne fra CERPIANO+ er et nyt og
innovativt produkt – et k eramisk gulvsystem
til udendørs brug, som udnytter alle fordelene
ved et traditionelt og naturligt materiale.

Ekstrem lang
levetid

DET FØRSTE TEGLBASEREDE
KLINKESYSTEM TIL UDENDØRSAREALER
En ekstremt høj brændetemperatur, og et basis
materiale af ler i en høj kvalitet, er ingredienserne i
det nye klinkesystem.
Robusthed er omdrejningspunktet for den nye
teglsvelle, hvilket gør den ideel til terrasse
belægning hos private, men også til større
udearealer og tagterrasser hos virksomheder.
Teglsvellerne sikrer et tidløst og æstetisk resultat,
og er samtidig frostsikre og farvebestandige – et
kvalitetsprodukt med en ekstremt lang levealder.
Grundet exceptionelle materielle egenskaber, kan
teglsvellen tilbyde adskillige specifikke fordele.

100 % naturlige
basismaterialer

Absolut frost- og
vejrbestandig

UV-resistent og
farvebestandig

Resistent overfor
slag og skrammer

Resistent overfor
syre og base

Farveægte

HØJ KVALITET I ET
FORMFULDENDT DESIGN
VULKANGRÅ

TITANGRÅ

Kravene til udendørs belægninger er særdeles
høje. I tillæg til det vedvarende slid, som dagligt
brug udgør, skal belægningen også kunne udstå
miljømæssige påvirkninger som sollys, vind,
nedbør, kulde og varme.
I modsætning til andre udendørs belægninger
– fx træ – imponerer teglsvellen med absolut
vejrbestandighed. Den er brudsikker og resistent
overfor skrammer, hvilket gør den til det oplagte
valg, når man skal designe terrasser med særdeles
lang holdbarhed.
Det funktionelle og praktiske system, til etableringen
af svellerne, garanterer ikke kun nem montering,
men også vandafledning, som sikrer belægningen
imod fugt og råd.

KASTANJEBRUN

RUSTRØD

Teglsvellen kommer i fire forskellige standardfarver:
Vulkangrå, titangrå, kastanjebrun og rustrød. På
forespørgsel fremstilles svellen i andre farver.

ET NATURLIGT PRODUKT
Teglsvellen er et rent og naturligt produkt.
Den er fremstillet af et 100 % rent råmateriale
og indeholder derfor hverken kemiske
tilsætningsstoffer eller kunstig farve.
Eftersom svellerne har deres farve fra naturens
hånd, vil de hverken falme eller nuancere.
Teglsvellerne er et bæredygtigt produkt, som er
fuldkommen genanvendeligt.

ROBUSTHED OG ÆSTETIK
I EN ALSIDIG BELÆGNING
Til tagterrassen, på hotellets udendørs
café eller omkring poolen. Uanset behov er
teglsvellen en alsidig belægning, som med
fleksibilitet, moderne æstetik og rene linjer
giver et harmonisk og fuldendt udtryk. Et
oplagt valg til at fremhæve udendørsarealer.
Ingen eller meget lidt vedligehold sikrer
desuden, at teglsvellen også er et økonomisk
stærkt valg. Slidstyrken er høj, hvilket garan
terer en lang levetid på produktet – også på
steder med megen færdsel fx offentlige parker,
restaurationer og i byrummet.
Det enkle design klæder ligeledes terrassen
i den private have eller i sommerhuset. På
solrige dage, vil strukturen i de keramiske
klinker opsamle varme og efterfølgende frigive
den jævnt – perfekt til bare sommertæer!

TEKNISK
DATA

PRODUCENT:
Girnghuber GmbH Marklkofen

SLIDSTYRKE:
Klasse A3*

BETEGNELSE:
CERpiano+

FROSTBESTANDIGHED:
Klasse FP 100*

FARVER:
Vulkangrå | Titangrå | Kastanjebrun | Rustrød

SKRIDSIKKERHED:
Klasse U3*

STANDARDFORMATER:
1.492 × 325 × 40 mm (0,48 m2)
742 × 325 × 40 mm (0,25 m2)

VÆGT:
20 kg eller 62,8 kg/m2

OVERFLADER:
Glat | Rillet
FUGEBREDDE:
8 mm

BRANDEGENSKABER:
Klasse A1* (Ikke-brændbart)
* = Ifølge DIN EN 1344

BRUDSTYRKE:
Klasse T4* | Resistent over for syre og base
BRUDBELASTNING:
5.2 kN | 11.8 kN i en afstand på 75 cm | 37.5 cm

En ensartet høj kvalitet garanteres igennem løbende
FPC (Factory Production Control) og regelmæssige,
frivillige inspektioner foretaget af eksternt testinstitut.

FORBANDT

DIMENSIONERING AF HVER PLADE TIL MONTERING

Halvforbandt

Krydsforbandt

EN FLEKSIBEL
OG FUNKTIONEL
LØSNING
JUSTERBARE TERRASSER
Til montering på beton.
Flere alternativer til opbygning,
samt forskelle i højdeniveau.

ETABLERING PÅ
PUNKTFUNDAMENTER
Til opførelse på grus o.l.
Muligt at tilpasse via de
justerbare terrasseplatforme.

KANTER
Monteringen af systemet er
nemt og kanterne afsluttes med
elegante og simple materialer,
som bidrager til et teknisk flot
og fuldendt resultat.

Teglsvellen
kommer i to
standardstø
rrelser,
men tilpass
es
meget nemt
med
en fliseskære
r/
vådskærer.

FUNDAMENT

Etablering af teglsvelle-systemet
er muligt på næsten al slags funda
ment, selv de mere komplicerede
som fx grus, sten og gitterstruktur.

Et fundament af træ anbefales dog
ikke, da levetiden på teglsvellerne
langt overstiger den på naturlige
materialer.

JUSTERBAR TERRASSE
TEGLSVELLE 40 mm
GUMMIPUDE 2 mm
ALUMINIUMSSKINNE 60 x 40 x 3 mm

8 mm

KANTER
BETONKILE

HØJDEJUSTERBARE TERRASSE PLATFORME
BETONUNDERLAG ≥ 40 mm
FROSTFRI GRUSBELÆGNING

KONSTRUKTION PÅ PUNKTFUNDAMENT – LÆNGDESNIT
TEGLSVELLE 40 mm
GUMMIPUDE 2 mm
ALUMINIUMSSKINNE 60 x 40 x 3 mm

8 mm

KANTER
BETONKILE

BETONUNDERLAG ≥ 40 mm
FROSTFRI GRUSBELÆGNING

KONSTRUKTION PÅ PUNKTFUNDAMENT – TVÆRSNIT
TEGLSVELLE 40 mm

8 mm

GUMMIPUDE 2 mm
ALUMINIUMSSKINNE 60 x 40 x 3 mm
BETONUNDERLAG ≥ 40 mm
FROSTFRI GRUSBELÆGNING
Normalt er terrasser ikke bærende og har en maks. bygningshøjde på 50 cm. Installation af CERpiano+ som en bærende komponent er ikke tilladt.

MONTERINGSVEJLEDNING

Før monteringen kan påbegyndes, er det vigtigt, at underlaget er fladt, jævnt
og med en hældning på 2 %, så overskydende regnvand kan løbe fra.

Aluminiumsskinnerne placeres på det flade under
lag, ovenpå niveauklodser. Skinnerne placeres
med en anbefalet centerafstand på 37,5 cm.
Mindre ujævnheder i underlaget kan udbedres
med yderligere niveauklodser.
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På toppen af de monterede aluminiums
skinner påføres nu det selvklæbende gummi
bånd. Båndet fungerer som en gummipude,
der dæmper lyden af trin og kompenserer for
små tolerancer i teglsvellen.
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MATERIALER:

Efterfølgende monteres teglsvellerne. Afhængig
af, hvilken type forbandt – halvforbandt eller
krydsforbandt – der benyttes, skal tilsvarende
fugekryds bruges til at specificere afstanden
mellem teglsvellerne.
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Teglsvellerne tilpasses nemt
til hjørner, skrånende og
afsluttende kanter, da den kan
skæres til med en vådskærer
eller en vinkelsliber.
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