DEMI BLOCK
Jedná se o nový zdicí systém složený ze dvou stavebních kamenů a jedné zákrytové desky. Zajímavostí je jeho atypická
povrchová úprava, kdy jsou hrany kamenů upraveny kladívkováním. V nabídce jsou dvě barevná provedení – přírodní a
červená/černá. DEMI BLOCK je ideální pro výstavbu plotů či zídek v okolí rodinných domů a chalup.
Zdicí kameny jsou mrazuvzdorné a jsou opatřeny vnitřním ochranným systémem Protect System IN proti znečištění
a pronikání vody.

Rozměry výrobků

Technické specifikace

název produktu

měrná
jednotka

rozměry
délka

šířka

výška

DEMI BLOCK HX4/15/K

400

200

150

DEMI BLOCK HX8/15/K

200

200

150

ZDD 200

195

300

70

hmotnost
výrobků na pal.
(kg)

druh palety

paleta / ks

kus /m2

kus / kg

ks

60

16,67

23,2

1392

M 120x90

ks

120

32

11,5

1380

M 120x90

ks

72

17

26,5

1910

M 120x90

Barevné provedení

Hlavní zásady pro práci
Opět i u těchto jednoduchých staveb plotů a zídek je nutno dodržovat určité stavební zásady, aby v budoucnu
nedocházelo ke znehodnocení nebo poškození konstrukce vlivem konstrukčních nedostatků, či dokonce k ohrožení
zdraví a života. Základová spára musí být v nezámrzné hloubce, tj. cca 80 cm pod úrovní terénu v závislosti na
klimatických podmínkách dané oblasti. Vlastní základový pas by měl být proveden z betonu třídy
C 20/25 XC2 (B25). Lepení jednotlivých kamenů DEMI BLOCK se provádí v ložných spárách celoplošně na ﬂexibilní
mrazuvzdorné lepidlo nanášené zubovou stěrkou – doporučujeme lepidlo MAPEI Adesilex P9, uvažované při
statickém posouzení.

Tiskové chyby a změny vyhrazeny.

DEMI BLOCK
Z hlediska zmonolitnění konstrukce je nutno vyplnit flexibilním lepidlem i svislé spáry mezi sloupky a vyzdívkou. Toto
zmonolitnění je možné provést také prostřednictvím ocelových kotev, na což je vhodné pamatovat již před zahájením
prací. Ideálním řešením je použití kotev z pozinkované oceli případně nerezavějící oceli, čímž se předejde možné
budoucí tvorbě skvrn rzi na konstrukci.
Pro zatížení větrem jsou limitní výšky zdiva uvedené níže v tabulce, kde jsou rovněž uvedeny informace k
proarmování zdiva (průměr výztuže, maximální vzdálenosti jednotlivých integrovaných železobetonových
sloupků). Probetonování dutin pro zmonolitnění zdiva je doporučeno betonem třídy C20/25. Při realizaci v odlišných
podmínkách, při použití lepidla odlišných pevnostních charakteristik nebo při návrhových rozměrech přesahujících
uváděné hodnoty je nutné prověření navrhované konstrukce individuálním statickým výpočtem.

Tiskové chyby a změny vyhrazeny.

DEMI BLOCK

Vysvětlivky k piktogramům

Tiskové chyby a změny vyhrazeny.

