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BAZÉNOVÁ DLAŽBA

Vysoká pevnosť a odolnosť !

Nenasiakovosť !

Bez impregnovania !

Polypropylénové mikrovlákna až 
niekoľko miliónov v jednom kuse 
výrobku zabezpečujú ideálnu 
armatúru, ktorá dokonale spevňuje 
jeho štruktúru.

Pomocou špeciálnych prísad 
pridávaných do zmesí priamo pri 
výrobe je bazénový lem odolný 
proti nasatiu bazénovej vody a tým i 
transportu nečistôt na povrch.

Dodaním špeciálnych zmesí už pri 
v ý r o b e  o d p a d á  n u t n o s ť  
impregnovania lemov pri ich 
montáži. 

Pre sezónu 2011 naša spoločnosť predáva nové bazénové lemy s označením "bazénové 
lemy druhej generácie". Pod týmto názvom sa skrýva niekoľko vylepšení, ktoré povedú k 
Vašej ešte väčšej spokojnosti. 

Vysoko kvalitná bazénová dlažba II. generácie !!!
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Bazénové lemy z umelého pieskovca sú z mnohých dôvodov považované za najlepšie riešenie estetického a funkčného 
zakončenia vrchnej hrany bazénu. Umelý pieskovec vyrábaný v prírodnej bielej farbe alebo prefarbený do žltého melíru 
decentne kontrastuje s modrou farbou bazénu a vyvoláva prirodzený prírodný dojem.

Bazénový lem je vyrobený z veľmi jemného kremičitého piesku, na dotyk je veľmi príjemný a pritom je 100% protišmykový.

Umelý pieskovec je vyrobený z prírodných nezávadných materiálov a výborne odoláva i extrémnym mrazom.
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dĺžka 

[mm]

šírka 

[mm]

výška vlny 

[mm]

výška 

vnútorná 

[mm]

váha [kg]

max. 

kusov na 

paletu [ks]

480 320 63 30 10,3 60

šírka 

[mm]

výška vlny 

[mm]

výška 

vnútorná 

[mm]

váha [kg]

max. 

kusov na 

paletu [ks]

320 63 30 cca 12 50

šírka 

[mm]

výška vlny 

[mm]

výška 

vnútorná 

[mm]

váha [kg]

max. 

kusov na 

paletu [ks]

320 63 30 cca 6 50
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dĺžka 

[mm]

šírka 

[mm]

výška vlny 

[mm]

výška 

vnútorná 

[mm]

váha [kg]

max. 

kusov na 

paletu [ks]

16,5 480 63 30 14,5 40

dĺžka 

[mm]

šírka 

[mm]

výška vlny 

[mm]

výška 

vnútorná 

[mm]

váha [kg]

max. 

kusov na 

paletu [ks]

480 155 63 30 14,5 40

dĺžka 

[mm]

šírka 

[mm]

výška vlny 

[mm]

výška 

vnútorná 

[mm]

480 320 63 30

priemer 

veka [mm]

stred skimmeru 

od hrany bazéna 

[mm]

váha [kg]

max. 

kusov na 

paletu [ks]

232 136 10,5 50
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dĺžka 

[mm]

šírka 

[mm]

výška vlny 

[mm]

výška 

vnútorná 

[mm]

485 520 63 30

priemer 

veka [mm]

stred skimmeru 

od hrany bazéna 

[mm]

váha [kg]

max. 

kusov na 

paletu [ks]

260 285 14,5 40
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ROZMERY:

Bazénové lemy II. generácie sú prevratnou novinkou s vynikajúcimi vlastnosťami vysoko prevyšujúcimi 
ostatné výrobky vo svojej kategórii. Špeciálne zloženie výrobnej zmesy prepožičiava bazénovej dlažbe 
bezkonkurenčnú kvalitu.

Vďaka rozmanitej rade rádiusov je možné obložiť bazén akéhokoľvek tvaru, vrátane schodisk.

Ladné tvary 
s previsnutou krycou hranou naplňajú estetické a 
úžitkové nároky na moderné zakončenie hrany bazénu.

Sériovo vyrábané farebné
prevedenie

biela            žltý melír
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Technológia výroby

Bazénové lemy a obklady z umelého pieskovca sú vyrábané metódou ručného piechovania polosuchej zmesi do foriem, čím 
je možné dosiahnúť nezamenitelného vzhľadu a vlastností ako u prírodného  pieskovca. Používaním špeciálnych pružných 
foriem majú výrobky bezkonkurenčnú kvalitu povrchu a hrán aj pri výrobe komplikovaných tvarov.

Použité materiály - kremičitý piesok, biely cement, plastifikátory a ďalšie prímesi dosahujú najvyššiu kvality a sú neustále 
kontrolované. Výrobný proces podlieha prísnym technologickým postupom a je kontrolovaný štátnym skúšobným ústavom. 
Dvojitá kontrola výrobku zaisťuje ich 100% akosť a maximálny dôraz na kvalitu balenia ich bezproblémový transport k 
zákazníkovi. Bazénové lemy sú vyrábané sériovo po celý rok a vďaka tomu sú kedykoľvek skladom k okamžitému odberu.

Impregnácia pochôdznej dlažby

Na zaistenie povrchu pochôdznej dlažby proti nečistotám a pritom zachovaniu jej vzhľadu a vlastností odporúčame previesť 
náter hydrofobizačným prípravkom REPESIL. Prípravok vytvára účinnú ochranu proti pôsobeniu poveternostných 
podmienok, spádom nečistôt z ovzduší a zabraňuje vzniku rias. 
Prípravok nanášajte bez riedenia na suchú- čistú dlažbu štetcom alebo striekaním v dvoch slabých vrstvách. 
Natrite iba vrchnú plochu dlažby. 
Medzi jednotlivými nátermi nechajte dlažbu poriadne zaschnúť (doba zasychania je závislá na klimatických podmienkach 
a v jednotlivých ročných obdobiach môže trvať rozdielne). 
Impregnáciu nerobte za mrazivého a sychravého počasia a za dažďa !!

Dlažba počas impregnovania a potom až do úplného zaschnutia druhej vrstvy impregnácie nesmie prísť do kontaktu s vodou 
a nesmie byť nijako znečistená !!  O správnom zaschnutí impregnácie sa presvedčíte privoňaním - z dlaždice nemajú byť cítiť 
výpary. Čerstvo natrené dlaždice nikdy nezakrývajte baliacim polystyrénom, tento sa pôsobením výparov naleptá na 
dlaždice a znehodnotí ich !!!  
Pri správnom naimpregnovaní musí voda na dlaždici urobiť kvapku a nevsiaknuť sa. 

Náter je možno uskutočniť aj priamo na už inštalovanú dlažbu pri bazéne, ale je nutné dbať zvýšenú opatrnosť, aby ste 
impregnáciou neznečistili samotný bazén, alebo jeho  okolie. 

Repesil je po zaschnutí ekologicky a  zdravotne nezávadný. 

Výdatnosť:   1,0 liter - cca 10 ks dlažby
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Údržba dlažby

Bazénový lem je vyrobený z umelého pieskovca, ktorý takisto ako materiál s poréznou štruktúrou je náchylnejší k ušpineniu. 
Výrobok je preto už z výroby ošetrený hydrofóbnym materiálom, ktorý výrazne obmedzuje prijímanie vody a tým i transport 
nečistôt do jeho povrchu. Hydrofóbny prostriedok zmenšuje kapiláry v materiály a tie zabraňujú prístupu vlhkosti do štruktúry 
výrobku. Vlhkosť, ktorá so sebou prináša nečistoty vo forme prachu, alebo sadze z ovzdušia neprenikne do jeho štruktúry a 
tým sa zabráni preniknutiu a usadzovaniu nečistôt. Tieto sa z povrchu odplavia prirodzenou cestou (pri používaní bazéna, 
alebo dažďom).

Hydrofóbny materiál je schopný bazénový lem bez problémov ochrániť v letnej sezóne. V tomto období stačí iba dbať na čo 
najrýchlejšie odstránenie nečistôt z povrchu lemu spôsobených vtákmi, alebo hmyzom. K odstráneniu väčšinou postačí čistá 
voda a kefa, prípadne zriedené Savo. Najväčším nebezpečenstvom k ušpineniu hrozí v jeseni a v zimnom období. Na jeseň 
je nebezpečenstvo napadania lístia alebo ihličia na bazénový lem a jeho rozklad na povrchu. 

V zime, pokiaľ napadne na povrch sneh je nebezpečenstvo znečistenia najväčšie. Sneh v sebe obsahuje veľké množstvo 
sadze a iných nečistôt a prakticky leží na povrchu niekoľko mesiacov a svojou váhou tlačí nečistoty do povrchu. Ako potom 
ochrániť bazénový lem, aby i po rokoch vyzeral ako nový ??

V "kúpacej" sezóne, kedy bazén užívame a striekajúca voda občas lem preleje sa údržba obmedzuje iba na odstránenie 
prípadných znečistení od vtákov a hmyzu. Mimo kúpaciu sezónu je najlepšie bazénové lemy zakryť nepremokavou fóliou, 
alebo plachtou spolu s celým bazénom. 

Pokiaľ dôjde k väčšiemu ušpineniu, ktoré nejde odstrániť hore uvedeným spôsobom,

 odporúčame použiť čistiaci prostriedok BETONCLEANER, ktorým je možné

 bazénový lem úspešne vyčistiť, vzniká tu ale nebezpečenstvo, že bude nutné 

urobiť dodatočnú impregnáciu povrchu, pretože čistiaci prostriedok môže 

narušiť súčasnú ochranu. Odporúčame prípadnému zašpineniu predchádzať a 

znečistenie nenechávať dlhšiu dobu na povrchu pôsobiť. 

Čistenie dlažby

Na čistenie dlažby slúži tekutý čistiaci prípravok BETONCLEANER. Čistenú plochu najskôr výdatne namočte vodou a potom 
naneste zriedený BETONCLEANER (riedi sa s vodou v pomere 1:1). Pri riedení nalievajte vždy prípravok do vody, nie 
obrátene !!

Po nanesení prípravku na čistenú plochu nechajte tento pôsobiť cca. 5 minút. Je možné použiť k lepšej účinnosti hrubšiu 
kefu, ktorou čistenú plochu niekoľkokrát vydrhnete. Potom dlažbu opláchnite veľkým množstvom vody. 
Tento proces - pokiaľ je potrebný - opakujte niekoľkokrát.  Prípravok nanášajte pomocou textílie alebo huby odolnej 
kyselinám. 

Pomocou prípravku môžete vyčistiť i prípadné "cementové výkvety" z fólie alebo plastových stien bazénu. (Cementové 
výkvety môžu vzniknúť pôsobením nepriaznivých klimatických podmienok a môžu sa prejaviť bielymi flekmi na povrchu 
dlažby, alebo vyplavovaním bieleho sedimentu. Tento jav nieje spôsobený nekvalitným výrobkom, ale ako vedľajší produkt 
pri výrobe cementu). 

Vyčistenú bazénovú dlažbu nechajte dôkladne vyschnúť a potom znovu naimpregnujte prípravkom REPESIL. 
Pri čistení používajte vhodné ochranné pomôcky, okuliare, rukavice, odev.
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PREDAJŇA:

Protifašistických bojovníkov č. 4

040 01 Košice

Tel.: +421 55 623 0805

Fax: +421 58 488 7050

VÝROBA:

Močiarska ulica 650/21

049 51 Brzotín

Tel.: +421 58 788 1220

Fax: +421 58 488 7050

Košice
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