
Euronit EkstraDACHÓWKA



Dachówka Ekstra to pi´kna, tradycyjna dachówka, podkreÊlajàca urod´ ca∏ego domu. Harmonijny rysunek tworzàcy na powierzchni
dachu wyraênà struktur´, eksponuje bry∏´ budynku. Dachówka Ekstra charakteryzuje si´ dwoma symetrycznymi wybrzuszeniami.
Swoim kszta∏tem nawiàzuje do pierwszych dachówek stosowanych w budownictwie  typu mnich - mniszka.  Zaokràglone czo∏owe
kanty dachówki i delikatnie wibrujàce Êwiat∏o pot´gujà wra˝enie szlachetnoÊci tego pokrycia dachowego. Dzi´ki proporcjom
wybrzuszeƒ i wkl´s∏oÊci dachówka Ekstra stanowi idealne rozwiàzanie dla dachów charakteryzujàcych si´ ma∏ymi powierzchniami
ustawionymi pod ró˝nym kàtem. Dach przykryty tà dachówkà jest wywa˝ony, stonowany i spokojny.
Dachówka Ekstra to tradycja, elegancja i prostota formy.

Materia∏:
Barwiony w masie wysokowartoÊciowy beton, uzyskiwany z czystego cementu
portlandzkiego Cem I 52,5R, mieszanki piasku o specjalnie dobranym sk∏adzie
granulometrycznym oraz pigmentów firmy Bayer i Brockhues. Beton pokryty
jest farbà akrylowà dyspersyjnà HDS (z ang. high density surface- powierzchnia
o du˝ej g´stoÊci), która zapewnia dachówkom  trwa∏à kolorystyk´, g∏adkà
powierzchni´ i ma∏à podatnoÊç na zabrudzenia.

Wymiary i ci´˝ar: 334 x 420 mm, ok. 4,5 kg/szt.
Modelowe pochylenie po∏aci dachu: Ponad 22°, a przy zastosowaniu
dodatkowych zabezpieczeƒ od 16° do 22°
Zapotrzebowanie: ok. 10 szt/m2

SzerokoÊç efektywnego krycia: 300 mm, minimalna zak∏adka: 75 mm
Gwarancja: 30 lat gwarancji, ∏àcznie z mrozoodpornoÊcià
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Kolorystyka

Charakterystyka ogólna
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Opis techniczny

Tabela zastosowaƒ:
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