Kivitelezési Tájékoztató
A GLETTBETON RENDSZER KIVITELEZÉSÉVEL KAPCSOLATOSAN
A technikai adatlap, kivitelezési leírások és videók laboratóriumi kísérletek eredményein, illetve
legjobb tudásunkon és saját tapasztalatunkon alapulnak. Az adatlapon szereplő műszaki adatok,
javaslatok, felhasználási mennyiségek csak a megadott feltételek mellett, a megadott száradási
idők betartása és a komplett rendszer felhasználása mellett érvényesek.
A gyártói garancia csak a termékre vonatkozik arra, hogy mindig ugyan olyan minőségben gyártjuk
az anyagot, mely a megadott tárolási körülmények között a megadott ideig megőrzi minőségét.
A felhasznált anyagmennyiséget és a bedolgozási folyamatot az adott kivitelezési körülmények is
befolyásolhatják. A kivitelező feladata, hogy előzetes próba alapján ellenőrizze ajánlásainkat, és
biztosítsa a termék megfelelő bedolgozásához szükséges feltételeket.
Hibás kivitelezésből, nem megfelelően előkészített hordozófelület miatt, a rendszertől eltérő
anyagok felhasználásából, bekeveréséből adódó esetleges károkért nem vállalunk felelősséget.
Az aktuális adatlapok elérhetőek a honlapunkon, vagy kérésre szívesen elküldjük e-mailben.
A biztonsági előírásokkal kapcsolatban kérje a termék biztonsági adatlapját.
FIGYELMEZTETÉS
A Glettbetonból készült felület alapvetően foltos, strukturált. Festett felülethez hasonló homogén
felület nem képezhető belőle. A foltok mennyisége, változatossága, formája, illetve a felület
textúrája a kivitelezés módjától, a felhasznált szerszámoktól és a csiszolás mértékétől függ.
Bizonyos mértékig választható, hogy milyen legyen a felület, de a minta pontos reprodukálása,
két azonos felület elkészítése nem lehetséges.
Javasoljuk, hogy a helyszínen készítsenek próbafelületet, vagy ha nem lehetséges, akkor nagyobb
méretű (>0,5 m2) mintán próbálják ki a Glettbeton rendszert végső felhasználás előtt.
A sóskúti bemutatótermünkben mind vízszintes, mind függőleges mintafelületek is
megtekinthetők, ahol nagyobb felületen is láthatóak a különböző színek, felületi struktúrák.
Felhívjuk szíves figyelmüket arra, hogy a színkártyán megjelenő színek nem teljesen azonosak a
kész felület végleges színével. Mint minden természetes anyag esetében, így a Glettbetonnál is a
minták színei csak tájékoztató jellegűek. A végleges szín függ a kivitelezéstől, felület textúrájától,
foltosságától, az impregnálástól, a fényviszonyoktól.
Különösen a monitoron megtekintett, illetve nyomtatott ismertetőkön szereplő színek térhetnek
el a valós színektől.
Különböző gyártásból származó színek között előfordulhatnak árnyalatnyi eltérések. A
megrendeléskor kérjük, vegye figyelembe, hogy egy esetleges pótrendelésnél nem feltétlenül
biztosítható az azonos szín.
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