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Plošče CETRIS®
iz razreda A2.
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Uporaba plošč CETRIS®

Protip

Plošče CETRIS
iz razreda A2.
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Več informacij boste našli na naši spletni
strani www.cetris.cz oziroma
zahtevajte tiskano dokumentacijo ali DVD
s podrobnimi tehničnimi podatki.

obálka vnitřek

Prednosti plošč CETRIS®

CETRIS® AKUSTIC

CETRIS® AKUSTIC FINISH

Cementno iverna plošča CETRIS® AKUSTIC se izdeluje
z obdelavo (z izvedbo enakomernih odprtin s premerom 12 mm)
osnovnega tipa plošče CETRIS® BASIC. Osnovna dimenzija
plošče je 1250 × 625 mm, debelina 8 in 10 mm. Površina plošče
je gladka, cementno siva (površinsko neobdelana). Z izvedbo
enakomernih odprtin se izboljšajo akustične lastnosti. CETRIS®
AKUSTIC se uporablja kot zvočno absorpcijska obloga, predvsem v prostorih namenjenih športu, v prostorih s spremenljivo
temperaturo in vlažnostjo ter v objektih s specifičnimi zahtevami.

Plošča CETRIS® AKUSTIC FINISH je cementno iverna plošča
z enakomernim luknjanjem (izdelane so enakomerne odprtine
s premerom 12 mm), ki se ponuja v osnovni dimenziji 1250 x 625
mm. Površina plošče je gladka, površinsko obdelana
– z osnovnim premazom in zaključno barvo v barvnih odtenkih po
lestvici RAL, NCS. Plošče lahko imajo pripravljene pritrdilne
odprtine in obdelane robove. O primernosti barvnega odtenka se
posvetujte s proizvajalcem.
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Ekološke lastnosti

Odpornost proti mrazu

Cementno iverne plošče so ekološke in okolju prijazne. Ne
vsebujejo nobenih nevarnih snovi kot sta azbest in formaldehid in so odporne proti bencinu in oljem.

Cementno iverne plošče CETRIS® so odporne proti mrazu,
preizkušene so bile na 100 ciklusov zmrzovanja po EN 1328.

Požarna odpornost
Cementno iverna plošča CETRIS® je odporna proti ognju in
njena razvrstitev v razred reakcije na ogenj je v skladu z
evropskim standardom EN 13 501-1 je A2-s1,d0 – negorljiva.

Higienska neoporečnost
Plošče CETRIS® so higiensko neoporečne, ne oddajajo
nobenega vonja in ne vsebujejo nobenih nevarnih snovi.

Odlična zvočna izolacija
Plošče CETRIS so zvočno izolacijske (zvočna izolativnost
30 – 35 dB).

hidratacijski dodatki

Odpornost proti plesnim
in glivicam
Zahvaljujoč se odpornosti plošč CETRIS® proti vlagi, na njihovi
površini ne nastajajo plesni.

Pridružite se nam na Facebook-u: pripravili smo za vas stran našega podjetja na vse bolj
priljubljenem družbenem omrežju Facebook. Tam boste našli ne le novic iz stroke, temveč
tudi ekskluzivne slike, reference in priložnost, da se na nas neposredno obrnete
s kakršnimkoli vprašanjem.
Obiščite naš kanal na portalu YouTube z mnogimi zanimivimi predstavitvami, videoposnetki
o montaži in testiranju odpornosti cementno ivernih plošč CETRIS. Povezavo boste našli na
www.cetris.cz .

Odpornost proti vremenskim
razmeram
Zaradi svoje odpornosti proti vlagi je cementno iverna plošča
CETRIS® najboljši material za uporabo v vlažnih prostorih, kot
tudi na prostem.

Odpornost proti insektom
Cementno iverne plošče CETRIS® so zaradi svoje vsebine
cementa popolnoma odporne proti insektom.

CETRIS® PDB
Cementno iverna plošča kalibrirana z brušenjem, dimenzije
1250 × 625 mm, je namenjena za tehnologijo suhih tlakov.
Kalibriranje zmanjšuje toleranco debeline na ±0,3 mm. Plošče
dobavljamo v debelinah 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 mm, na željo
stranke pa tudi v drugih debelinah. Plošče so po obodu
oblikovane na pero in utor in namenjene za polaganje na nosilce
ali za obnavljanje starih tlakov.

CETRIS® GREDNI
ROBNIK
CETRIS® GREDNI ROBNIK je cementno iverna plošča CETRIS
pravokotne oblike, debeline 28 mmdimenzije 1250 x 250 mm, ki
nastaja z delitvijo plošče CETRIS® BASIC. Zgornji rob je
obojestransko zaobljen, stranski robovi so obdelani s frezanjem
zaradi medsebojne povezave (pero + utor). Robnike je možno
rezati, vrtati oziroma obdelati s frezo. Robnik je mogoče namestiti
v betonsko ležišče, oziroma neposredno v jarek in zasuti z zemljo.

Cementno iverna plošča dimenzije 1250 × 625 mm (vključno s
peresom) je namenjena za tehnologijo suhih tlakov. Plošče
dobavljamo v debelinah 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 mm, na željo
stranke pa tudi v drugih debelinah. Plošče so po obodu obdelane
s peresom in utorom in so namenjene za polaganje na nosilce ali
za obnavljanje starih tlakov.
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CETRIS PDI
CETRIS® PDI je večslojni element, sestavljen iz cementno iverne
plošče CETRIS® debeline 22 mm zlepljene z lesno vlakneno
izolacijsko ploščo debeline 12 mm. Celoten element je obdelan
s frezo - po obodu pa je s peresom in utorom. Površina elementa
je gladka. Element ima dimenzije 1 220 x 610 mm (vključno
s peresom) in je namenjen za tehnologijo suhih tlakov. Element
dobavljamo v debelini 34 mm. Plošče so namenjene za polaganje
na ravno podlago (stropna konstrukcija, pokrivanje tramov).
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CETRIS PROFIL
Cementno iverna plošča debeline 10 ali 12 mm, katere površina
posnema strukturo lesa ali skrilavca. Osnovna dimenzija plošče je
3350 × 1250 mm. Ponujane storitve so enake kot pri ploščah
CETRIS® BASIC. Zaradi svojega dekorativnega videza se plošče
CETRIS® PROFIL uporabljajo predvsem kot fasadne plošče za
oblaganje tako zunanjih kot tudi notranjih površin.

I Z D E L K O V

Cementno iverna plošča z gladko površino cementno sive barve.
Standardno se izdeluje v debelinah 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22,
24, 26, 28, 30, 32 mm. Po dogovoru lahko dobavimo tudi plošče
debeline 34, 36, 38 in 40 mm. Osnovna dimenzija plošče je 3350
x 1250 mm. Plošče dobavljamo narezane v dimenzijah po želji
stranke, z zaobljenim robom oz. robom odrezanim pod kotom 45°,
obdelane z rezkalnikom od debeline plošče 12 mm s polovičnim
utorom, od debeline plošče 16 mm pa s peresom in utorom.
V plošče je tudi možno vnaprej izvrtati luknje.

CETRIS® PD

P R E G L E D

CETRIS® BASIC

CETRIS® PLUS

CETRIS® PROFIL PLUS

Cementno iverna plošča debeline 8 – 32 mm z gladko površino.
Po dogovoru lahko dobavimo tudi plošče debeline 34, 36, 38 in
40 mm. Na obeh straneh in vseh robovih je nanesen osnovni
premaz bele barve. Osnovni premaz je izveden obojestransko
vključno z robovi. Hrbtna stran ima nižjo pokrivnost in
neenakomerno strukturo. Osnovna dimenzija plošče je 3350 ×
1250 mm. Ponujane storitve so enake kot pri ploščah CETRIS®
BASIC. Osnovni premaz izboljšuje oprijemljivost med ploščo in
finalno površinsko obdelavo, zmanjšuje vpojnost plošče in porabo
zaključne premazne mase.

Cementno iverna plošča debeline 10 ali 12 mm, katere površina
posnema strukturo lesa ali skrilavca. Na obeh straneh in po vseh
robovih je nanesen osnovni premaz bele barve, ki izboljšuje
oprijemljivost med ploščo in finalno površinsko obdelavo in
zmanjšuje porabo zaključne premazne mase. Osnovna dimenzija
plošče je 3350 × 1250 mm. Ponujane storitve so enake kot pri
ploščah CETRIS® BASIC. Zaradi svojega dekorativnega videza se
plošče CETRIS® PROFIL PLUS uporabljajo predvsem kot fasadne
plošče za oblaganje tako zunanjih kot tudi notranjih površin.

CETRIS® FINISH

CETRIS® PROFIL FINISH

Cementno iverna plošča debeline 10 – 32 mm z gladko površino
obdelana z osnovnim premazom in zaključno barvo v barvnih
odtenkih po lestvici RAL, NCS. Po dogovoru lahko dobavimo tudi
plošče debeline 34, 36, 38 in 40 mm. Osnovna dimenzija plošče
je 3350 x 1250 mm. Ponujane storitve so enake kot pri ploščah
CETRIS® BASIC. Plošče CETRIS® FINISH se uporabljajo
predvsem kot fasadne plošče za oblaganje zunanjih površin.
O primernosti barvnega odtenka se posvetujte s proizvajalcem.

Cementno iverna plošča debeline 10 ali 12 mm, katere površina
posnema strukturo lesa ali skrilavca. Plošča je obdelana
z osnovnim premazom in zaključno barvo v barvnih odtenkih po
lestvici RAL, NCS. Osnovna dimenzija plošče je 3350 × 1250 mm.
Ponujane storitve so enake kot pri ploščah CETRIS® BASIC.
Zaradi svojega dekorativnega videza se plošče CETRIS® PROFIL
FINISH uporabljajo predvsem kot fasadne plošče za oblaganje
tako zunanjih kot tudi notranjih površin. O primernosti barvnega
odtenka se posvetujte s proizvajalcem.

CETRIS® LASUR

CETRIS® DEKOR

Cementno iverna plošča debeline 10 - 32 mm z gladko površino
obdelana z osnovnim premazom in zaključnim lazurnim lakom v
odtenkih po lestvici RAL. Površinska obdelava z lazurnim lakom
ne ustvarja enotnega in monolitnega videza. Po dogovoru lahko
dobavimo tudi plošče debeline 34, 36, 38 in 40 mm. Osnovna
dimenzija plošče je 3 350 x 1 250 mm. Ponujane storitve so enake
kot pri ploščah CETRIS® BASIC. Plošče CETRIS® LASUR se
uporabljajo predvsem kot fasadne plošče za oblaganje na
prostem.

CETRIS® DEKOR je cementno iverna plošča debeline 12 in 14
mm, dimenzije 1250 x 625 mm obdelana z akrilatnim dekorativnim
mozaičnim ometom z velikostjo zrna od 0,6 do 1,2 mm. Plošče
CETRIS® DEKOR se dobavljajo s v 4 barvnih odtenkih po lestvici.
Pri dobavi večje količine plošč je možno po dogovoru z
proizvajalcem dobaviti plošče CETRIS® DEKOR tudi v drugačni
debelini in dimenzijah. Plošče se uporabljajo predvsem kot
fasadne plošče za oblaganje zunanjih površin, za navpično
polaganje oblog podzidkov (coklov), polnil ograj in kot stropne
obloge (spodnja obloga strehe).
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