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Pustak U 220
Element murowy ceramiczny pionowo drążony HD pustak U 220 250x188x220 [mm] Klasa 15
Dane o wyrobie

Opis

Rodzaj:

- cegła ceramiczna budowlana przeznaczona do wznoszenia murów i ścian konstrukcyjnych z
zastosowaniem technologii murarskich.

Przeznaczenie:

- materiały ceramiczne charakteryzują się dużą odpornością na wysokie temperatury, odczynniki
chemiczne, posiadają wysoką twardość, zazwyczaj bardzo wysoką rezystywność, opór cieplny i opór
akustyczny; w zależności od szczelności i porowatości materiału.
- cegła jest przeznaczona do wznoszenia ścian i murów konstrukcyjnych zabezpieczonych.

Skład / właściwości:

- surowiec ilasty (glina), piasek kwarcowy, woda.
- wyrób gotowy posiada stan stały, kształt prostopadłościanu, drążony, zużycie na 1 m2 muru przy
grubości: 18,8 cm - 22 szt. ; 25 cm - 16.7 szt.

Stosowanie
- warunki

- wyrób stosować zgodnie z przeznaczeniem określonym przez producenta oraz poziomem wymagań
określonych w dokumentacji projektowej.
- murować zgodnie z założeniami projektowymi przy użyciu zapraw określonych w normie
EN 998-1:2011 i EN 998-2:2011 oraz PN-B-10104 dostosowanych do nasiąkliwości wyrobów,
niezawierających rozpuszczalnych w wodzie związków chemicznych.
- wyrób po zastosowaniu (wmurowaniu) nie wymaga dalszej obsługi.

Przechowywanie
- zabezpieczenie

- wyroby w miejscu magazynowania należy przechowywać w partiach wg. klas, odmian i gatunków, w
jednostkach paletowych jedne na drugich maksymalnie w 3 warstwach o łącznej wysokości 4,5 m lub w
stosach do wysokości 1,5 m.
- po przekroczeniu sezonu budowlanego wyroby należy zabezpieczyć przed opadami
atmosferycznymi i wodami gruntowymi.

Transport

- wyroby dostarczane są do klienta w jednostkach ładunkowych opinanych folią. wymiary jednostki
ładunkowej formowanej na palecie jest dostosowany do wymiarów wyrobów.
- masa jednostki ładunkowej wynosi od 1000 do 1500 kg.
- trwałość jednostki wynosi mniej niż 6 cykli operacji transportowych tj: załadunku, przeładunku,
przewozu i wyładunku wykonywanych urządzeniami mechanicznymi.
- wyroby w czasie przeładunku oraz transportu muszą być bezwzględnie zabezpieczone przed
uszkodzeniami.
- zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym dotyczącymi bhp.
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