TECHNISCHE FICHE

SOPRADALLE CERAM
Omschrijving
SOPRADALLE CERAM is een slijtvaste, vorstbestendige, gerectificeerde, volkeramische buitentegel met geschuinde
kanten.
SOPRADALLE CERAM wordt toegepast voor de aanleg van terrassen (op balkons, patio's, daken,…) voor voetgangers.
De tegel heeft een hoge antislipklasse waardoor deze geschikt is voor toepassingen in vochtige omgevingen met een helling
>24 °.

Verpakking en opslag
-

5 st/pak
30 st/pallet

Op een vlakke ondergrond, beschermd tegen de weersomstandigheden bewaren.

Kenmerken
Dikte (mm)
Afmetingen (mm)
Massa tegel (kg)
Massa (kg/m²)
Brandreactie (EN 13501-1)
Breeksterkte (EN ISO 10545-4) (N)
Antislipklasse (DIN 51130)
Antislipklasse (DIN 51097)
Breuklastklasse (EN 1339)
Buigtreksterkteklasse (EN 1339)
Slagvastheid (EN ISO 10545-5)
Slijtweerstand (EN ISO 10545-6) (mm)
Thermische expansie coëfficiënt (EN ISO 10545-8) (°C-1)
Waterabsorptie (EN ISO 10545-3) (%)
Thermische schokweerstand (EN ISO 10545-9)
Vorstweerstand (EN ISO 10545-12)
Weerstand tegen chemicaliën (EN ISO 10545-13)
Vlekbestandheidsklasse (EN ISO 10545-14)
Kleur

20 (± 0,5)
600 x 600 (± 2)
± 17
± 47
A1FL
≥1300
R11
C
110
3
0,88
139
6,3.10-6
0,05
geen beschadigingen
geen beschadigingen
UA ULA UHA
5
antraciet / grijs / crème

Verwerking
SOPRADALLE CERAM worden op worden VASTE/VERSTELBARE TEGELDRAGERS geplaats.
Respecteer de onderlinge afstand en de afstand met wanden en doorvoeren om spanningen en beschadigingen te
voorkomen.
Daar er tussen ieder productie lot lichte kleurverschillen kunnen zijn is het aangeraden om voor één kleurvlak tegels uit
eenzelfde productie lot te gebruiken.
Raadpleeg steeds de plaatselijke voorschriften en neem contact op met de fabrikant in geval van technische vragen.

Hygiëne, gezondheid en milieu
Dit product bevat geen gevaarlijke bestanddelen en beantwoordt aan de eisen inzake hygiëne, gezondheid en milieu.
Kwaliteits-, Milieu- en Veiligheidsmanagement
SOPREMA hecht veel belang aan de kwaliteit van zijn producten en het milieu.
Daarom werken wij volgens de kwaliteits-, milieu- en veiligheidsmanagement systemen EN ISO 9001 en EN ISO 14001.

SOPREMA behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving de samenstelling en de gebruiksvoorwaarden van zijn producten te wijzigen, en dus
ook de prijs. Bijgevolg zullen de bestellingen aanvaard worden aan de voorwaarden en technische eigenschappen die gelden op het ogenblik van ontvangst van de
bestelling.
Contact: www.soprema.com
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Bijzondere aanwijzingen

