REALIZACE

ZDICÍCH PRVKŮ

realizace prvků BEST – ztracené bednění
Tvarovky se ukládají na vybudovaný základový pás.
Profil tvarovek je uzpůsoben pro vkládání vodorovné výztuže a tvar bočnic prvků vytváří zámek, který urychluje
samotnou realizaci a zjednodušuje pracnost.
Prvky se kladou na sucho nebo za použití maltové směsi.
Betonová zálivka se provádí v celé výšce a po celé délce stěny.
V případě potřeby se ztracené bednění zpevňuje svislou a vodorovnou armaturou.
Při použití prvků BEST – ZTRACENÉ BEDNĚNÍ 20, 40 s podezdívkou vytvořenou z tvarovek BEST – NATURA IV, V
do tvarovek BEST – NATURA doporučujeme použít armatury do průměru 10 mm.
V případě kombinace použití tvarovek BEST – ZTRACENÉ BEDNĚNÍ o různé síle (nebo kombinace prvků
BEST – ZTRACENÉ BEDNĚNÍ a BEST – NATURA) je nutné vždy předchozí vrstvy řádně zabetonovat a pokračovat
až po zatuhnutí betonové zálivky.
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	UPOZORŇUJEME

V případě kombinace použití tvarovek BEST – ZTRACENÉ BEDNĚNÍ o různé síle (nebo kombinace prvků
BEST – ZTRACENÉ BEDNĚNÍ a BEST – NATURA) je nutné vždy předchozí vrstvy řádně zabetonovat a pokračovat
až po zatuhnutí betonové zálivky.
Orientační spotřeba betonu do prvku BEST – ZTRACENÉ BEDNĚNÍ:
tvárnice o tloušťce 400 mm = 0,27 m³/m² (0,68 m³/m³)
tvárnice o tloušťce 300 mm = 0,19 m³/m² (0,63 m³/m³)
tvárnice o tloušťce 200 mm = 0,10 m³/m² (0,52 m³/m³)
tvárnice o tloušťce 150 mm = 0,07 m³/m² (0,47 m³/m³)

Podrobné technické informace o výrobcích BEST najdete v Technickém katalogu, který vám rádi na požádání zašleme.

infolinka BEST – 373 720 111,128		

www.best.info			

best@best.info

25

ctíme heslo:

kvalita je postoj

V otázce kvality zůstává náš přístup neměnný po celou dobu naší existence.
Stále se držíme předsevzetí, které nás provází od spuštění provozu první výrobní linky. Vždy investujeme do
výrobních technologií, které jsou v daném okamžiku na skutečně špičkové světové úrovni, a na svých dodavatelích
požadujeme vstupní suroviny pouze nejvyšší kvality. Stálou kontrolu kvality zajišťuje nezávislá akreditovaná
zkušební laboratoř.
1. 	Záruka 20 let
Firma BEST poskytuje 20letou záruku na veškeré výrobky.
2. Systémy managementu kvality
ČSN EN ISO 9001
Jako první z oboru jsme se již v roce 1996 podrobili procesu certifikace řízení výroby a kvality podle normy
ČSN EN ISO 9001:2001. Obdržený certifikát jakosti dokládá zákazníkovi, že výrobce přijal, zavedl a udržuje
v systému výroby pravidla, která mimo jiné zajišťují definované sledování a řízení kvality u výrobků, které jsou
předány do prodeje.
Ověření funkce systému řízení jakosti a jeho certifikace byla udělena firmou VÚPS Praha, Certifikační společnost.
ISO 14001
		
Od roku 2002 splňujeme požadavky systému environmentálního managementu.
	OHSAS 18001
		
Od roku 2005 splňujeme požadavky systému managementu bezpečnosti práce a ochrany zdraví.

V  roce 2005 jsme získali Zlatý certifikát, který prokazuje certifikaci společnosti BEST, a.s.,
dle norem ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001.
3. 	Výrobková certifikace
Výrobkové certifikáty jsou vystavovány na základě ověření vlastností stanovených výrobků nezávislou zkušebnou
a potvrzují, že výrobky odpovídají příslušným normám. Vlastnosti stanovených výrobků ověřuje společnost VÚPS
Praha, Certifikační společnost.
4. Technické normy
Při výrobě všech betonových výrobků se řídíme příslušnými evropskými normami.
Výrobky BEST jsou mrazuvzdorné, odolné proti obrusu, proti povětrnostním vlivům. Dlažby BEST mají ve srovnání
s evropskou normou ČSN EN 1338 20x vyšší odolnost proti povětrnostním vlivům.
Skupiny výrobků, definované dle příslušných norem:
		
1. betonové dlaždice podle ČSN EN 1338
		
2. betonové palisády a prvky zahradní architektury podle ČSN EN 13 198
		
3. betonové tvárnice a betonové ztracené bednění podle ČSN EN 771-3
		
4. betonové dlažební desky podle ČSN EN 1339
		
5. betonové plotové prvky podle ČSN EN 771-5
		
6. betonové obrubníky podle ČSN EN 1340
	U všech skupin se sledují:
		
1. hodnoty rozměrů – délka, šířka, tloušťka, zkosení hran, odchylky od rovinnosti, tloušťka nášlapné vrstvy
		
2. hodnoty pevnosti – lomové zatížení, pevnost v příčném tahu, pevnost v tlaku, objemová hmotnost,
		 pevnost v tahu za ohybu
		
3. hodnoty odolnosti – proti obrusu, proti povětrnostním vlivům, nasákavost, mrazuvzdornost
		
4. hodnoty obsahu přírodních radionuklidů
5. 	Značka CE
Normy předepisují provést u každého výrobku před jeho uvedením na trh takzvanou typovou zkoušku. Pokud
typová zkouška prokázala shodu výsledků s požadavky normy, je výrobce oprávněn označit výrobek značkou CE,
která dokládá tuto skutečnost pro celou EU. Norma dále předepisuje výrobci nepřetržité denní sledování kontroly
kvality výrobků.
6. 	Prohlášení o shodě
Na každý výrobek vydáváme Prohlášení o shodě, kterými je deklarována shoda vlastností výrobků s požadavky
technických norem podle zákona č. 22/1997 Sb.
Prohlášení o shodě je poskytováno na vyžádání na příslušných závodech BEST, a.s., a naleznete je i na www.best.info
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důležité informace
Veškeré výrobky BEST jsou vyrobeny z vysoce kvalitního vibrolisovaného betonu. Dlažba a obrubníky jsou
vyráběny dvouvrstvé. Spodní vrstva výrobku zajišťuje vysokou pevnost, vrchní vrstva uzavírá povrch a dává
mu dokonalý vzhled.
1. vlaSTnoSTI BETonu
Pro výrobu betonu jsou používány přírodní materiály – písek, cement, štěrk a voda. Během zrání betonu může
dojít k výskytu vápenných výkvětů. Výkvěty nejsou na závadu jakosti, kvality, ani technických vlastností výrobků,
po vyzrání plochy a při běžném užívání za několik měsíců zmizí.
Příklad vymizení vápenného výkvětu je možno vidět na ilustračních fotografiích na str. 9.
2. Barvy a povrchové Úpravy
Dlažba i ostatní výrobky BEST jsou celoprobarvené.
Případné rozdíly v barevných odstínech výrobků, vznikající díky technologickým možnostem výroby, odlišnostmi
v odstínech a vlastnostech vstupních surovin a odlišnostmi při zrání výrobku, nejsou závadou výrobku
a po uplynutí určité doby od realizace stavebních prací zmizí.
Podrobnější informace ohledně barev a povrchových úprav naleznete v katalogu výrobků BEST. Barevná provedení
a povrchové úpravy výrobků vám rádi osobně představíme ve výstavních areálech, ARch cENTREch, která se
nacházejí u každého výrobního závodu a u obchodního zastoupení v Praze.
3. ImprEgnacE
Všechny dlažby v barevném provedení jsou impregnovány speciálním přípravkem, který chrání jejich povrch před
znečištěním oleji, organickými látkami, prachovými částicemi, nejrůznějšími kapalinami a jinými nečistotami.
Impregnace snižuje tvorbu vápenných výkvětů, má vysokou odolnost proti působení povětrnostních podmínek
a je vysoce odolná proti ultrafialovému záření.
4. doprava, manIpulacE S výroBky a JEJIch Skladování
Při manipulaci se zbožím (doprava, složení, pokládka) se musí dbát na zvýšenou opatrnost, aby nedošlo
k poškození betonových výrobků (poškrábání horní vrstvy, rozsypání, porušení hran a rohů výrobků). Výrobky
jsou dodávány na paletách, jednotlivé vrstvy dlažby v paletě jsou prokládány rašlovou sítí, která eliminuje
odření povrchu dlažby. Proti poškození jsou výrobky zajištěny vhodným způsobem (PE fólie, plastové pásky).
Při stohování zboží ve skladech a skladovacích prostorách je možné palety s výrobky ukládat maximálně ve
2 vrstvách, palety s velkoplošnými dlažbami pak pouze v 1 vrstvě. Skladování výrobků doporučujeme omezit od
splnění dodávky do doby realizace stavebních prací na nezbytně nutnou dobu (např. předejít jeho skladování
přes zimní období). Za případné škody a vady vzniklé na zboží vlivem povětrnostních podmínek, vzájemným
dotykem palet při porušení fólie a prokladů jednotlivých vrstev nebo nepřiměřeně dlouhou dobou skladování
neodpovídáme.

