DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ - CSB – LEGANTO
Vážený zákazníku,
děkujeme vám za zakoupení výrobku společnosti CS-BETON s.r.o. Přejeme si, abyste byli při užívání
našich výrobků spokojeni. Věnujte prosím pozornost následujícímu sdělení.
Děkujeme! Tým CS-BETON

Betonové dlažba CSB – LEGANTO výšky 50 a 100 mm
Dlažba LEGANTO má specifický moderní tvar vyznačující se velkým rozdílem poměru delší strany prvku
a jeho výšky. Při návrhu a následné realizaci ploch z betonových dlažebních desek LEGANTO je nutno
zohlednit určitá omezení, která tento moderní design přináší. Z důvodu velké délky a malé výšky prvku je
při působení svislých zatížení vyvolán v prvcích velký ohybový moment, který může způsobit rozlomení
dlažební desky v pozici blízko středu, kolmo na podélnou osu prvku.
Proto je nutno již při návrhu ploch navrhovat desky pouze na rovných plochách bez zakřivení v příčném,
nebo podélném směru, to znamená bez výškového zakřivení a oblouků. Při přípravě podloží pro tento typ
produktu dbejte na perfektní rovinnost a rovnoměrné zhutnění. Správně provedené podloží Vám zaručí
dlouhou spokojenost s vybudovaným dílem.
Nejpozději před zahájením kladečských prací prověřte dodané zboží rozložením a kontrolou
prvků. Při viditelných vadách výrobků s nimi dále nijak nenakládejte a přistupte k reklamaci dle pravidel
reklamačního řádu. Reklamační řád společnosti naleznete na www.csbeton.cz. Reklamaci je nutné uplatňovat v místě nákupu. Váš dodavatel reklamaci vybaví potřebnými náležitostmi a odešle do naší společnosti.
Další kroky vyhodnocujeme dle dodaných informací.
Odstíny barev dlažeb mohou být odlišné od vystavených vzorků na prodejnách či obrázků v tištěné podobě (katalogů apod.) - jednotlivé výrobní série se mohou v rámci norem lišit.
Do +-3mm rozdílu ve výšce prvku se dají rozdíly bez problémů vyrovnat pokládkou. Na základě
norem a charakteru výroby jsou možné a přípustné výškové odchylky, které se eliminují pokládkou do
štěrkového lože, které dovolí vyrovnání pochozí plochy.
Při manipulaci pamatujte na skutečnost, že dlažební desky jsou vyrobeny z betonu, který je odolný vůči
všem očekávaným zatížením přisuzovaným charakteru výrobku po správném uložení ve skupině dalších
prvků, který tvoří odolný kryt. Sám prvek jako takový je velmi křehký, a proto je nutné při každé
manipulaci či transportu být velmi opatrní. Beton je velmi odolný a pevný materiál, ale v takto vyvedených tvarech umí být velmi křehký.
Po instalaci jednotlivých desek do zpevněné plochy je přísně zakázáno plochy z prvků LEGANTO
výšky 50 mm hutnit vibrační deskou. Pouze v případě ploch z betonových desek výšky 100mm je možné plochy hutnit vibrační deskou s maximální hmotností do 50 kg za použití plastové desky.
Po řádné instalaci a zmonolitnění plochy zapískováním spár na celou výšku prvku jsou prvky bez problémů
schopny odolávat zatížení z běžného provozu, pro který je dlažební deska v této výšce doporučována.
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