Инфраструктура
Кръстовища·Улици·Велоалеи·Тротоари·Площади·Логистични центрове

НОВИ ПРОДУКТИ
ИНОВАТИВНИ ТЕХНОЛОГИИ
НАЙ-ДОБРИТЕ РЕШЕНИЯ
ЗА ВАШИЯ ПРОЕКТ

Приложения

Логистични центрове

Площади

Улици

Паркинги

Тротоари и велоалеи

Кръгови движения

Характеристиките на нашите продукти са маркирани със следните символи:
Качество
Продуктите се произвеждат и изпитват съгласно хармонизираните
стандарти БДС EN 1338, БДС EN 1339, БДС EN 1340 от
висококачествени суровини при постоянен контрол на качеството.
Маркировка CE
Продуктите носят знака за качество CE, който се основава на
извършени тестове, съгласно действащите стандарти за качество
БДС EN 1338, БДС EN 1339, БДС EN 1340.
Устойчивост на замръзване и луга
Фирма "Земелрок Щайн унд Дизайн" ЕООД гарантира устойчивостта
на замръзване и луга на всички декларирани продукти, съобразно
стандарта БДС EN 1338, БДС EN 1339, БДС EN 1340. За
размразяване на леда през зимата да се използват само продукти,
подходящи за бетонови изделия (напр. на базата на NaCl).
Използването на продукти, съдържащи сулфати може да доведе до
повреждането на изделията.

Комби форма
Комбинираната форма съдържа определен брой елементи с
различни формати, които се произвеждат едновременно и са
достатъчни за покриване на площ от 1 m² без излишно рязане
Третирана повърхност
Повърхността е допълнително обработена в отделен
производствен цикъл, чрез миене, четкане, цепене, очукване.
Система Einstein®
Продуктите са произведени с интегрирана система Еinstein®.

Пешеходно натоварване
Натоварване от леки автомобили
Натоварване от тежкотоварни автомобили

Повече информация за продуктите може да намерите на www.semmelrock.bg

Система Einstein®
Системата Einstein® е патентована система за пълно свързване и интегрирана сигурност
срещу разместване на настилката. Уникална технология за свързване гарантираща
изключителна устойчивост на натоварване на настилката. Интелигентната техника за
фугиране се концентрира специално върху изискванията на площи с високо и интензивно
автомобилно натоварване. Предпоставка за оптимална функционалност на продуктите
със системата Einstein® е полагането съгласно действащите стандарти.

Гарантирана широчина и запълване на фугата
според действащите стандарти
Свързващи и фиксиращи елементи

Видео с информация за
системата Einstein може да
намерите на
www.semmelrock.bg

Осигуряване на фугата чрез т. нар. точка ‘’D’’

•

Чрез специално разработените свързващи и фиксиращи елементи се осигурява необходимата,
съобразно стандарта широчина на фугата, както и нейното запълване при минимален контакт между
елементите на настилката.

•

Чрез точката D напрежението между блокчетата се предава на малка контактна повърхност.

•

Благодарение на фиксиращите свързващи елементи напрежението от хоризонталното натоварване
се преразрпределя. Тази технология предпазва настилката от разместване.

Предимства на системата Einstein®:
1.

Специално за площи с високо и интензивно автомобилно
натоварване.

2.

Без разместване и деформации, без накланяне дори и при
най-тежки натоварвания.
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3.

Точна, съобразена със стандартите широчина и запълване
на
фугите
посредством
заоблените
свързващи,
дистанциращи и фиксиращи елементи.

4.

Своеобразна технология срещу отчупване на ръбовете,
чрез спазване на необходимата широчина и запълване на
фугите.

5.

Икономически изгодно решение, поради възможността за
машинно полагане.
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6.

Разнообразни възможности за оформление благодарение
на многобройни форми, цветове и повърхности.

7.

Безпроблемно възстановяване след изкопни работи при
запазване на първоначалната визия. Възможност за
подмяна на отделни елементи от настилката.

Лесна
подмяна

4 2
Без
разместване

Без отчупване
Без
на ръбовете
деформации

8.

Голяма устойчивост дори и при високи температури.

9.

Устойчивост на замръзване и луга.
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10. Проверено качество съгласно действащите стандартите.
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ARTE 10
Уникално предложение с визия на традиционен паваж,
което благодарение на специфичната си форма, дебелина
от 10 cm и интегрирана система Einstein®, e изключително
подходящо за терени с интинзивно натоварване от
тежкотоварни и леки автомобили.

Предимства:
•
•
•
•
•

Традиционна атмосфера съчетана с модерна техника
Предназначени за дъговидни и вълнообразни форми
С интегрирана система Einstein®
Устойчив на замръзване и луга
Изключително устойчив на интензивни натоварвания от
тежкотоварни автомобили

Видео с информация за продукта може
да намерите на www.semmelrock.bg

ARTE 8
Оптимизираната система, състояща се от 4 елемента
A,B,C,D с дебелина 8 cm и интегрирана система
Einstein®. Изключително подходяща за терени с
автомобилно натоварване. Продуктът може да се
комбинира с ARTE Сегментен паваж 10 за зони с
интензивно
натоварване
от
тежкотоварни
автомобили, без да се нарушава цялостния облик на
проекта.

Предимства:
•
•
•
•
•

Предназначени за дъговидни и вълнообразни форми
С интегрирана система Einstein®
Устойчив на замръзване и луга
Подходящ за натоварване от леки и тежкотоварни
автомобили
Лесен монтаж

ЦВЕТОВЕ

сив-меланж

червен-меланж

антрацит

светъл гранит

тъмен гранит
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ПЕРСОНАЛИЗИРАН ДИЗАЙН
ЕДИН ФОРМАТ. РАЗЛИЧНИ ПОВЪРХНОСТИ.
Най-новият формат разширява обхвата на ФАМИЛИЯТА Einstein® и допълва гамата от интелигентни
решения за инфраструктурни проекти с марка Semmelrock.

ФОРМАТ
Използвайте настилките със система Еinstein® за пространства с натоварен трафик от автомобили, а
за площади и други публични пространства вече можете да заложите на голямоформатните плочи с
интегрирана система Einstein®.

50 x 10 x 8 cm

ПОВЪРХНОСТ
Възможно е производство на различни цветове и структури на повърхността при определени
условия. Тази опция позволява да съчетаете стилистично модерния издължен формат 50 x 10 с
други решения от продуктовата гама на Semmelrock.

видим бетон

Colorflow

Colormix

мита

гранит

СИСТЕМА Einstein®
Комбинирайте различните формати със
система Еinstein®, използвайте ги там
където са Ви нужни.
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Настилки
НОВО!
UMBRIANO
размер

височина

бр./ m²

120 x 40

10

2,08

120 x 80

10

1,04

120 x 80

120 x 40

НОВО!

UMBRIANO
размер

височина

бр./ m²

50 x 50

8

4

75 x 25

8

5,33

50 x 50

75 x 25

НОВО!

RAYOS
размер

височина

бр./ m²

50 x 10

8

20

Настилка с персонализиран дизайн
50 x 10

ARTE
Сегментен паваж 10
дъга

ъглов елемент

височина

разход

10

1 ред
0,81 m²

височина

разход

10

0,81 m²

височина

8

При дъговиден монтаж за свързване или завършване на сегментните дъги са
необходими 2 бр.ъглови елемента тип А и B.

НОВО!

ARTE
Сегментен паваж 8
дъга

Една сегментна дъга включва 4
елемента тип А + 4 елемента тип B.
1 ред покрива площ от 0,81m². В един
палет се доставят 56 сегментни дъги
необходими за покриването на площ
от 5,67 m².

разход

1 ред
~0,8 m²

Една сегментна дъга включва 4 елемента A,B.C и D.
1 ред покрива площ от ~0,8 m². В един палет се доставят 30 сегментни дъги
необходими за покриването на площ от 6,36 m².
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Настилки
CITY TOP 10 Plus

размер

височина

бр./ m²

20 x 10

10

50

20 x 20

10

25

60 x 40

10

4,167

размер

височина

бр./ m²

20 x 10

8

50

20 x 20

8

25

20 x 10

20 x 20

60 x 40

CITY TOP 8 Plus

20 x 20

20 x 10

30 x 20

8

30 x 20

16,67

CITY TOP 8 Plus

размер

височина

бр./ m²

30 x 30

8

11,11

50 x 50

8

4

60 x 40

8

4,167

30 x 30

50 x 50

60 x 40
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Настилки
CITY TOP 8
размер

височина

бр./ m²

10 x 10

8

100

20 x 10

8

50
20 x 20

20 x 20

8

20 x 10

*20 x 10 се предлага във вариант
с фаска и без фаска

10 x 10

25

CITY TOP 6
размер

височина

бр./ m²

10 x 10

6

100

20 x 10

6

50
10 x 10

CITY TOP COMBI

20 x 10

НОВО!

размер

височина

бр./ m²

20 x 10

6

12

20 x 20

6

9
20 x 10

30 x 20

6

20 x 20

30 x 20

8

BEHATON 10
размер

височина

бр./ m²

20 x 16,5

10

35
20 x 16,5

*с фаска и без фаска

BEHATON 8
размер

височина

бр./ m²

20 x 16,5

8

35

20 x 16,5

BEHATON 6
размер

височина

бр./ m²

20 x 16,5

6

35
20 x 16,5
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Настилки
UNI - ВЪЛНА 8
размер

височина

бр./ m²

22,5 x 11,2

8

35

22,5 x 11,5

UNI - ВЪЛНА 6

размер

височина

бр./ m²

22,5 x 11,2

6

35

22,5 x 11,2

Паркинг елемент
размер

височина

бр./ m²

60 x 40

10

4,166

размер

височина

бр./ m²

20 x 20

8

25

60 x 40

ECOgreen

20 x 20

Тактилни плочи
размер

височина

бр./ m²

40 x 40

8

6,25

40 x 40
* релефна с ивици
( “водеща”)

40 x 40
* релефна на сфери
( “стоп” )

5 x5x8
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Бордюри
Пътен магистрален бордюр
размер

височина

бр./ m

50 x 18

35

2

50 x 15

25регола 15

2

50 x 15

25регола 10

2

50 x 18 x 35

50 x 10 x 25

50 x 15 x 25 / регола 15

50 x 10

25

2

100 x 10

20

1

50 x 8

16

2

100 x 10 x 20

50 x 15 x 25 / регола 10

50 x 8 x 16

Градински бордюр
размер

Височина

бр./ m

50 x 5

20

2

50 x 5 x 20

25 ( растерен размер)

Пътна ивица
размер

височина

бр./ m

50 x 25

10

2

24.8 ( работен размер)

49.8 (работен размер)

50 x 25 x 10
50 (растерен размер)

Duofix декоративен бордюр
размер

височина

бр./ m

9,4 x 6

25

10,6
9,4 x 6 x 25

НОВО!

Uni Top
размер

височина

бр./ m

5x5

8

20
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Бордюри
Система за оформяне на
дъговидни участъци с регола 10
размер

височина

радиус /
кръг

бр./
кръг

39 x 15

25 - R 0,5

0,5 m

8

52 x 15

25 - R 1,0

1m

12

39 x 15 x 25 - R 0,5

52 x 15 x 25 - R 1,0

78 x 15

25 - R 2,0

2m

16

78 x 15

25 - R 4,0

3m

24

78 x 15

25 - R 4,0

3,3 m

28

78 x 15

25 - R 4,0

4m

32

78 x 15

25 - R 5,0

4,5 m

36

78 x 15

25 - R 5,0

5m

40

78 x 15

25 - R 5,0

5,5 m

44

78 x 15 x 25 - R 2,0

78 x 15 x 25 - R 4,0

78 x 15 x 25 - R 5,0

78 x 15

25 - R 5,0

6m

48
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Stones Eco
Подходящ за фуги с широчина 1-20 mm
Финален щрих за вашия проект:
✓
✓
✓
✓

Без трева във фугите
Без шлам
Самовъзстановядащ се
Подходящ само за
водопропускливи основи

Цвeтове:

Опаковка:
25 kg полиетиленова
торба

сив

бежов

базалт

Почистване, импрегниране и поддръжка
Finalit Nr.1 – Препарат за интензивно и
основно почистване (основен характер) и
неутрализиране
Опаковка: 1 l и 5 l

Finalit Nr.4 – Препарат за почистване на
жълти петна
Опаковка: 1 l

Finalit Nr.11 – Препарат за отстраняване
на мазнини и вакси

Опаковка: 1 l

Finalit Nr.21S – Препарат за
запълване на пори
Опаковка: 1 l и 5 l

Finalit Nr.8 – Препарат за отстраняване
на ръжда

Finalit Nr.22 – Защитен импрегнатор

Опаковка: 1 l

Опаковка: 1 l и 5 l

Finalit Nr.9 – Препарат за почистване на
варовик и шлам
Опаковка: 1 и 5 l

Finalit Nr.25 – Импрегнатор с
мокър ефект
Опаковка: 1 l и 5 l

Finalit Nr.10 – Препарат за
отстраняване на алги и мъх
Опаковка: 1 l

Важно!
При употреба винаги съблюдавайте инструкциите на
производителя.
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Технически данни и указания за продуктите на
Semmelrock Stein+Design EOOD
Цвят и структура
Цветовите и структурните отклонения в бетоновите изделия са неизбежни поради
влагането на естествени суровини (цимент, пясък и др.), които подлежат на естествени
колебания. Оцветените бетонови изделия съдържат висококачествени UV-устойчиви
пигменти. Под влияние на атмосферните условия, с течение на времето могат да се появят
несъществени изменения на цвета и структурата на повърхността. Възможно е първоначално
съществуващите различия да се изравнят в процеса на експлоатация на настилката. Трябва
да се вземе в предвид, че различията на продуктите се засилват, ако част от тях са изложени
на пряко атмосферно влияние, а друга част са положени на закрито пространство. За
постигане на равномерна цветова повърхност е добре при полагане да се обърне
внимание на смесено вземане на единични продукти от няколко палета едновременно
и полагането им с правилната страна на горе. Да се има предвид, че изложбените мостри
служат за ориентировъчна помощ за Вашето лично решение. Цветовите и структурните
различия са неизбежни, но те не влияят върху годността на нашите изделия и поради тази
причина не се признават от нас за рекламация.
Полагане
Полагането на бетоновите настилки по метода „сух монтаж“ се препоръчва и с цел
изравняване на допустимите отклонения в дебелината на продуктите съгласно БДС EN
1338/1339:2005. Изравнителния слой се нанася с дебелина 4-6 cm върху носещия слой. При
по-големи дебелини на изравнителния слой може да се стигне до пропадане в настилката.
Използват се трошени фракции от групите 2/4 mm, 4/8 mm, 8/11 mm (сипица) както и
комбинация между тях. Подложния изравнителен слой трябва да бъде водопропусклив и
поради тази причина избора на фракция зависи от дебелината на слоя и вида настилка. В
никакъв случай обаче най-голямото зърно не трябва да превишава 11 mm.
Нанесения изравнителен слой не бива да се уплътнява!
След полагане и фугиране на настилката е необходимо тя да се вибрира с вибрационна
плоча с гумен или силиконов накрайник. Най- подходящи са плочи от 250 kg до 650 kg в
зависимост от дебелината на настилката. За достигане на планираното ниво, да се има
предвид, че изравнителния слой след уплътняване е 3-5 cm.
За свързан начин на полагане препоръчваме заводски дренажни разтвори, които са с
гарантирана устойчивост срещу замръзване и осигуряват дрениране на бетоновата настилка.
Като система с тях да се използва заводска дренираща фуга. Да се спазват указанията на
производителите! Да се спазват изискванията за лепене на настилка на открито!
За да се осигури добро отводняване на повърхността е необходим напречен наклон от
мин.2% за настилки с фина повърхност и 2,5% за настилки с грапава повърхност.
Сигурност срещу хлъзгане
В общия случай бетоновите изделия притежават достатъчна сигурност срещу подхлъзване,
при положение, че повърхността не е била обработвана допълнително. Продуктите с т.нар.
бетонова повърхност притежават коефициент на хлъзгане SRT= 45 и нямат нужда от
допълнителни изпитания (БДС EN 1338/1339:2005).
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Варовикови изцветявания
Светлите петна или шламове, които понякога се образуват върху бетоновите продукти са
технически неизбежни и са различно изразени в зависимост от атмосферните условия и
начина на полагане. С цел минимизиране на появата на варовикови изцветявания (CaCO3)
препоръчваме продуктите да се полагат по препоръчван от нас детайл. При желание, тези
отлагания могат да се премахнат посредством специални продукти на киселинна основа с
подходяща концентрация, съгласно указанията на производителя. Да не се използват четки с
метален косъм или пароструйка. Качеството на продуктите на Semmelrock Stein+Design не
се намалява от тези изцветявания, поради което те не се признават за рекламация. Поголяма част от продуктите на Semmelrock Stein+Design притежават вътрешно
хидрофобизиране, което свежда до минимум тези изцветявания.
Оцветявания
Поради влиянията на атмосферата, околната среда или материалите на основата в единични
случаи по повърхността или периферията на продуктите могат да се появят леки оцветявания
в жълто или кафяво. Тъй като ние не можем да влияем върху тези условия, то и
оцветяванията не дават право за рекламации.
Широчина на фугата
Бетонови продукти, които са положени с прекалено тясна фуга или чийто основа няма
необходимата товароносимост се излагат на натоварвания на ръбовете, на които не могат да
устоят и висококачествените бетони. Последиците от това са отчупване на ръбовете. Поради
тази причина с цел предотвратяване на обрушването на ръбовете на изделията,
препоръчваме широчина на фуга между изделията в настилката да бъде мин. 5-8 mm.
Вградените дистанционери служат за предотвратяване на обрушвания при транспорта, а не за
постигане на необходимата фуга. Фугирането се извършва на два етапа. Първоначално фугата
се запълва до горе с помощта на подходяща четка с трошен кварцов пясък от групите 0/2 mm,
0/4 mm, 0/8 mm с максимално количество 0 – 0,1 mm max. 5% и максимална едрина на
зърното не повече от 40% от широчината на фугата. След вибриране, фугата трябва да се
запълни втори път и да се полее с вода. При настилки и плочи с фаска запълването да става
до долния край на фаската. Допълнително е необходимо минимум веднъж годишно фугите да
се проверят и при необходимост да се запълват с пясък. Да не се добавят прах или цимент.
При свързан или смесен начин на полагане на бетоновата настилка препоръчваме широчина
на фугата да бъде 8-15 mm. Якостта на натиск на фугиращия материал трябва да отговаря на
очакваното натоварване и в никакъв случай не бива да бъде по-голяма от якостта на натиск на
настилката. Да се спазват техническите изисквания валидни при лепене на настилка.
Рекламации
Продуктите следва да се проверят при приемането и преди монтажа. Ако бъдат установени
видими дефекти в качеството, то те трябва да се заведат като рекламация преди монтажа.
Дефектни продукти не трябва да се монтират! При обоснована рекламация продуктите се
подменят.
Микропукнатини
В отделни случаи могат да се появят микропукнатини. Те не се забелязват с просто око по
сухия продукт и могат да се видят само тогава, когато повърхността е мокра. Тези
микропукнатини не влияят върху качеството на продукта и не се приемат като рекламация.
Отклонения в размерите
Фирма Semmelrock Stein+Design EOOD гарантира размерите на всички декларирани продукти,
съобразно стандарта БДС EN 1338, БДС EN 1339, БДС EN 1340. Отклонения в размерите,
които са в рамките на допуските, посочени в тези стандарти не се приемат за рекламация.
Повече информация за продуктите може да намерите на www.semmelrock.bg

Указания за правилно използване
Правилното използване включва натоварване съгласно посоченото в каталога „Идеи за градина“
или техническата карта на продукта. Рекламации в следствие натоварване превишаващо
максимално допустимото не се признават. С цел запазване на повърхността на изделията и
покритието, при допустимо автомобилно натоварване, не трябва да се допуска движение на
верижна техника без предпазни тампони, тежка строителна техника и всякаква дейност,
свързана с поддръжка, която води до нараняване на повърхностния слой на настилката.
Почистване и поддръжка
За да се запази оптимално функционалността и красотата на Вашата настилка е необходимо да
се спазват следните указания:
Фугите, запълнени с несвързан материал (кварцов пясък) трябва да се почистват така, че
фугиращият материал да не се отстрани или извади от фугата.
Машините за почистване не трябва предизвикват изсмукване на фугите. Те трябва да изсмукват
не вертикално към фугата, а по възможност хоризонтално на повърхността.
Различни производители на почистваща техника предлагат машини, специaлно предназначени
за почистване на бетонови изделия .
Да не се използват водоструйки или пароструйки!

При силно замърсяване на повърхността да се използва специализирана техника за мокро
почистване с дюзи за вода, меки четки и подходящи почистващи препарати на алкална основа.
Трябва да се има предвид, че след почистване трябва да се провери дали фугата е пълна с
материал и при необходимост да се допълни с цел запазване на стабилността на настланата
площ.
Почистване през зимата
При снегопочистването и снегоизвозването да се използват подходящи еластични накрайници
на машините за да се предотврати механично нараняване на настилката. Да не се използват
инструменти с метален накрайник при ръчно почистване.
Продукти за размразяване
Фирма Semmelrock Stein+Design EOOD гарантира устойчивостта на замръзване и луга на всички
декларирани продукти, съобразно стандарта БДС EN 1338, БДС EN 1339, БДС EN 1340. За
размразяване на леда през зимата да се използват само продукти, подходящи за
бетонови изделия (напр. на базата на NaCl или MgCl2). Използването на продукти,
съдържащи сулфати е недопустимо тъй като може да доведе до повреждане на изделията.
Поради тази причина да не се използват сулфатосъдържащи или органични препарати!
За повече информация екипа на Semmelrock Stein+Design e на Ваше разположение.
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