Weissenböck térkövek megfelelnek a CE előírásainak és az
ÖNORM B3258 szerinti legmagasabb D minőségi kategóriájában
gyártódnak:
• Szigorú gyártásellenőrzés saját illetve államilag felhatalmazott ellenőr részéről,
mely garantálja az egyenletesen magas minőséget.
• Ausztria első gyártójaként a Weissenböck tudta az összes térkövét az ÖNORM-nak
megfelelően regisztráltatni.
• A termékeink minősége rendszeresen, különösen magas irányelvek alapján vannak
minősítve.
• A Weissenböck az ausztriai részvényes az SF-Kooperation-nál, mely a világ
legnagyobb együttműködő szervezete a kövek a természetnek fejlesztéseiben.
• A Weissenböck a minőségi térkövek FORUM tagja, mely a betonkövekkel készült
felületépítés szakközpontja.
A legjobb minőséghez jelentősen magasabb minőségi kritériumoknak kell megfelelni, mint
amit az ÖNORM előír, ezért csak a Weissenböck-nél van a térkövekre Minőség-garancia. A
Weissenböck Minőség-garancia az átlagnál magasabb termékminőséget jelent, pl. a
Weissenböck tisztasági követelmény, 17%-kal kevesebb lemorzsolódás mint amit a
CE/ÖNORM előír, 90%-kal kevesebb időjárás okozta mállás mint amit a CE/ÖNORM
engedélyez és átlagosan 25%-kal több stabilitás mint amit a CE/ÖNORM előír.
Garantáljuk Önnek: Ha azok a termékek melyek a Weissenböck Minőség-garancia jellel
vannak ellátva és nem felelnek meg a magas minőségi elvárásoknak, a követ visszadhatja
nekünk és a teljes vételárat megtérítjük.
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Magyarázatot a terméktulajdonságokhoz és a jelzésekről a Mit nyújt nekem ... alatt talál
vagy egyszerűen klikkeljen a jelzésre.

= A szépség belülről fakad a Weissenböck tisztasági követelményei

A duzzadékony és fagyérzékeny agyag a
homokszemcsék körül gyengítik a
pozitív kapcsolatot a zementkövekhez, melynek az
a feladata, hogy a szemcséknek
stabil kapcsolatot tartson.

A Weissenböcknél csak is tisztított kvarchomok
kerül gyártásba a kopóréteghez. A cement
stabilabban tud kapcsolódni a homokszemcsékhez
és a színezékhez. A olvasztósó ellenállóság és a
lemorzsolódási ellenállósága a köveknek jobb
és a szállópor is redukált.

A Weissenböck már a beton burkolólapok alapanyagával szemben is különlegesen
szigorú követelményeket támaszt. A beton burkolóréteg, vagyis a két rétegből álló
burkolólapok felső rétege kizárólag rendkívül kemény kvarchomokból készülhet, amelyet
teljesen megtisztítunk az anyagot beborító agyagtól. A Weissenböck tisztasági
követelményei így járulnak hozzá barátságos színű, hosszú élettartamú és tömör, tartósan
finom felületű szép kövek előállításához. A gyakorlat azt mutatja, hogy az így gyártott kövek
öt év elteltével lényegesen szebbek, felületük pedig sokkal hosszabb ideig megőrzi a
finomságát és színtartóságát.

= 17%-kal kevesebb kopás
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Kő felülete erős mechanikai
behatások után.

Mechanikai behatások többek között pl. a járás által és a közlekedési eszközök (szöges
gumiabroncsok, hólánc, hókotró gépek, teherautók és targoncák) által okozott koptató
hatások. Amennyiben a kövek ellenálló-képessége nem megfelelő, azt a felület túlzott
kopása és látható elváltozása mutatja. Az ellenálló-képesség a kopásteszttel ellenőrizhető. A
fokozott ellenálló-képességgel rendelkező kövek kopása mérhetően kisebb, mint a többi
kőnél. A Weissenböck 15 cm3/50 cm2-nél kisebb kopást garantál, ami kb. 17%- kal kisebb a
CE/ÖNORM által előírtnál.

= 25%-kal nagyobb szilárdság
Csekélyebb szilárdság

Nagyfokú szilárdság

3,6 MPa hasadási szilárdság a kövek esetén, illetve 4,5 MPa hasadási szilárdság a kövek esetén, illetve
5,0 Mpa hajlítási szilárdság lapok esetén
6,5 Mpa hajlítási szilárdság lapok esetén

Minél nagyobb nyomást (MPa) bír el a kő vagy egy lap, annál terhelhetőbb és tartósabb a
gyakorlatban. Az ÖNORM B3258 szerint gyártott Weissenböck térkövek és lapok 25%-kal
jobban terhelhetők, mint ahogyan azt az ÖNORM követelményei előírják. Amikor a többi
felületburkoló-anyag (pl. ágyazat, fuga stb.) már csődöt mond, az ilyen termékek még sokáig
bírják. A garantált értékek a szabványosított vizsgálat szerint érvényesek.

= 90%-kal kisebb mértékű mállás
Normál térkő

A Weissenböck szavatolja: Tiszta térkő

az ÖNORM szabvány szerint
akár 1000 g/m2 mállás

max. 100 g/m2 mállás

Télen fagypont körül hőingadozások léphetnek fel. Ezek málláshoz vezethetnek. A
kisebb mértékű mállás következtében a felület hosszú távon egyenletes szép kinézetű
és tisztább lesz. Az ÖNORM szabvány szerint 28 fagyás/olvadás ciklus hatására
négyzetméterenként legfeljebb 1000 gramm/m2 mértékű rétegleválás megengedett. A
Weissenböck max. 100 g/m2 mállást garantál, ami 90%-kal kisebb mértékű, mint az
ÖNORM szabvány által előírt.

= Mit nyújt nekem a külsős ellenőrzés?
Ha egy ÖNROM regisztrálás van előírva, akkor egy államilag akkreditált
ellenőr rendszeresen de bejelentkezés nélkül ellenőrzéseket végez.
Abban az esetben ha a magas követelményeknek nem teszünk eleget,
akkor ez jelentve lesz az ÖNORM-intézménynél, és a regisztrációt
visszavonják. Ezzel biztosított, hogy az értékesítésre szánt áruk, nem
pedig csak egyes, vizsgálatra küldött termékek lesznek ellenőrizve és az
értékesítési termékek tartósan magas minőséggel rendelkeznek.

= A Weissenböck Minőség-garancia
A Weissenböck Minőség-garancia lehetővé teszi Önnek hogy olyan terméket választhasson,
mely az aktuális szabvány előírásainál jelentősen túlteljesít. Ez Önnek hosszútávon működő
felületet biztosít.
Ezért szavatoljuk Önnek: Ha azok a termékek melyek a Weissenböck Minőség-garancia
jellel vannak ellátva és nem felelnek meg a magas minőségi elvárásoknak, a követ
visszadhatja nekünk és a teljes vételárat megtérítjük.

= 30 évig utánvásárlási garancia
Utánvásárlási jótállás nélkül:

Utánvásárlási jótállással:

Ha valamely termék már nem szerezhető be, vagy újra kell burkolni az egész felületet, vagy
nem eredeti kövekből, esetleg másfajta felületből álló toldozott-foltozott burkolat jön létre. A

Weissenböck utánvásárlási jótállása azt jelenti, hogy Ön 30 évig ugyanazzal a termékekkel
tudja bővíteni vagy javítani a burkolatokat.
A Weissenböck szavatolja: az utánvásárlási jótállás szimbólumával jelölt termékek a
vásárlás napjától számítva még legalább 30 évig kaphatók. Ellenkező esetben a vevő
kárpótlást kap készpénzben, amelynek felső határa 14.500.000 Ft.1)
*) Ha a Weissenböck Baustoffwerk GmbH nem képes teljesíteni ezt az ígéretet, a vevő a megrendelt, de nem
teljesíthető szállítás minden négyzetméteréért 14.500 Ft kárpótlást kap. A kárpótlás maximális összege
14.500.000 Ft. A jótállás kiterjed a kövek méretére és alakjára is. Az eredeti termék felületének látható jeleitől,
pl. a szerkezetétől és színétől való kisebb eltérésekre viszont nem vonatkozik a jótállás. A vevő a nyugtával és
szállítólevéllel érvényesíti a Weissenböckkel szembeni jótállási igényét.

