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DE01 CSB - NATURBLOK
SCHOD
Technické údaje výrobku:
CSB - NATURBLOK SCHOD je schodnicový prvek, který je určen převážně k tvorbě krátkých a rovných
schodů. Blok je dostatečně hluboký, tak aby se mohl překládat přes sebe. Tímto způsobem dosáhnete
zaručeně pevné výšky a rovinatosti schodu. Na tento prvek se již nepoužívají zákrytné stříšky.

skladebné rozměry [mm]

schod

počet

hmotnost

výška

délka

šířka

ks/bm

ks/paleta

bm/paleta

kg/ks

kg/paleta

150

1000

310

1

10

36

105,96

1085

Skladebné rozměry - tvar výrobku:
řez a-a'

310
a-a'

310

půdorys

150
1000

Příklady vzorových skladeb:
ZÁMKOVÁ DLAŽBA
KLADECÍ VRSTVA 30-40 mm
NOSNÁ VRSTVA
HUTNĚNÁ ZEMINA

CSB-NATURBLOK SCHODNICE
CEMENTOVÁ MALTA 30 mm
VÝPLŇOVÝ BETON
KONSTRUKČNÍ BETON
HUTNĚNÁ ZEMINA
min. 20

ZÁMKOVÁ DLAŽBA

290

KLADECÍ VRSTVA 30-40 mm

150

NOSNÁ VRSTVA

* Skladebné rozměry počítají s mírami po uložení prvku či s minimální spárou.

HUTNĚNÁ ZEMINA

TECHNICKÝ LIST
www.csbeton.cz

Příklad pokládky schodišťových bloků do štěrkového lože
ZÁMKOVÁ DLAŽBA
KLADECÍ VRSTVA 30-40 mm

CSB-NATURBLOK SCHOD

DRCENÉ KAMENIVO FRAKCE 0-16
HUTNĚNÁ ZEMINA

KLADECÍ VRSTVA FRAKCE 0-2, cca 100 mm
310

DRCENÉ KAMENIVO FRAKCE 0-16
HUTNĚNÁ ZEMINA
ZÁMKOVÁ DLAŽBA

min 20

KLADECÍ VRSTVA 30-40 mm
DRCENÉ KAMENIVO FRAKCE 0-16

290

150

HUTNĚNÁ ZEMINA

Prvky pro tvorbu schodišťových stupňů
CSB - NATURBLOK SCHOD je schodnicový prvek, který je určen převážně k tvorbě krátkých a rovných schodů. Blok je dostatečně hluboký, tak aby
se mohl překládat přes sebe. Tímto způsobem dosáhnete zaručeně pevné výšky a rovinatosti schodu. Na tento prvek se již nepoužívají zákrytné stříšky.
Vysoká hutnost zajišťuje prvkům vynikající mechanicko - fyzikální vlastnosti:
• pevnost v tlaku a tahu za ohybu
• odolnost proti působení vody a chemických rozmrazovacích látek
• vysoká estetická hodnota
Dvouvrstvá technologie výroby umožňuje optimální využití dvou typů speciálních betonů, které v kombinaci umožňují dosáhnout výborných vlastností
prvků. Oba typy betonů jsou vzájemně sladěny tak, aby jejich spolupůsobením bylo dosaženo vysoké estetické hodnoty prvku. Beton jádrové vrstvy je
složen z hrubozrnných frakcí a svou skladbou je určen k zajištění vysoké pevnosti a odolnosti palisád proti mechanickým namáháním. Lícová vrstva je ve
standardním provedení tvořena jemnozrnným betonem, který dokonale uzavírá povrch produktů a tím zajišťuje odolnost produktů proti působení vnějších
vlivů (vítr, déšť, mráz, voda, rozmrazovací prostředky).
CS-BETON s.r.o. provozuje nadstandartní systém řízení výroby, který zabezpečuje, že prvky pro schodiště odpovídají technickým specifikacím, tj.
harmonizovaným euronormám EN 1338 nebo EN 1339. Výrobky jsou certifikovány nezávislým certifikačním orgánem, který v pravidelných intervalech
provádí dozor nad těmito výrobky. Zároveň výrobce pravidelně podrobuje výrobky zkouškám v nezávislých akreditovaných laboratořích. Samozřejmostí je
použití pouze vysokojakostních vstupních materiálů. Výrobky, na které klademe požadavek vysoké kvality, jsou produkovány v moderních výrobních linkách
a s nepřetržitými kontrolami procesu výroby.

