NOVINKY V SORTIMENTE
v predaji od 1. 11. 2020

ZAKLADACIA MALTA PORFIX
Zakladacia malta PORFIX je špeciálne vyvinutá malta určená pre založenie obvodového
muriva, nosných a nenosných priečok z pórobetónu. Pórobetónové tvárnice je potrebné po
osadení dôkladne zarovnať do požadovanej polohy a stabilizovať poklepom napr. pomocou
gumovej paličky. Polohu tvárnic je možné upravovať do cca 7 minút po uložení do malty.
Aké sú jej prednosti?
Zaručená pevnosť v tlaku 10 MPa. Predĺžená doba spracovateľnosti do 120 min.
Na čo sa hodí?
Na založenie prvej rady tvárnic obvodového muriva, nosných a nenosných priečok. Nanáša sa ručne
murovacou lyžicou rovnomerne na podklad.
Čo ešte potrebujete vedieť?
Zakladacia malta je k dispozícií v 20 kg vreciach. Je zložená zo zmesi cementu, piesku a prísad, ktoré
zlepšujú jej spracovateľské a úžitkové vlastnosti. Používa sa v exteriéri aj v interiéri.
Orientačná spotreba *

Počet vriec na palete

Hmotnosť

kg / bm

ks

kg / vrece

kg / paleta

*10,2

36

20

720

POZNÁMKA: Fakturačná jednotka je kg.
*Orientačná spotreba zakladacej malty PORFIX je 10,2 kg pri výške vrstvy 2 cm a šírke muriva 30 cm.

MURIVOVÁ NEREZOVÁ SPOJKA PORFIX
Murivová nerezová spojka PORFIX je určená k prikotveniu nenosných priečok k nosnej konštrukcii alebo k obvodovému murivu bez potreby zapustenia muriva. Zabezpečuje pevné
kotvenie, pružnosť spoja a odolnosť na dynamickú záťaž.
Aké sú jej prednosti?
Murivová spojka je vyrobená z nerezovej ocele a prešla ťahovými a pevnostnými skúškami. Sú garantované jej chemické, fyzikálne a antikorózne vlastnosti, vďaka ktorým spĺňa certifikáciu stavebného prvku.
Práve vďaka chemickému zloženiu materiálu dosahuje výrobok vlastnosti, ktoré sú požadované pre
využitie v mokrom stavebnom procese na kotvenie priečok.
Na čo sa hodí?
Murivovú spojku je možné použiť na prikotvenie priečky k murivu dvoma spôsobmi - hneď pri výstavbe
uložením do tenkovrstvovej malty do vodorovnej bočnej škáry tvárnic alebo dodatočne ohnutím spojky
do tvaru L a prichytením spojky klincami s nehrdzavejúcou úpravou. V prípade napojenia zvislého spoja
pri železobetónovej konštrukcii sa nahradzujú klince iným vhodným kotviacim materiálom.
Čo ešte potrebujete vedieť?
Murivová spojka je vyrobená z nerezovej ocele hrúbky 0,7 mm (rozmery: dĺžka 300mm, šírka 30 mm).
Vďaka tomu, že je plocha spojky perforovaná, môže sa aplikovať (vtlačiť) priamo do lepidla. Po vytvrdnutí lepidla je tak úplne zafixovaná a plní svoju kotviacu funkciu.
Počet ks v balení

Rozmer

ks

d x š x h [mm]

25

300 x 30 x 0,7

POZNÁMKA: Fakturačná jednotka je kus. Predaj je možný iba po ucelených baleniach (25 kusov).
Kotvenie do nosného muriva je jednoduché, pri zvyčajnej výške 10 až 12 radov je to 4 až 5 spojok,
odporúčame uvažovať 5 ks spojok na jeden zvislý spoj.
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