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AirPave®  
 

Schematické zobrazení 

 

 

          45 x 90 cm 

Typ výrobků 2 druhy reliéfu a 4 barvy: 

Výrobek Barva 

MONARO 
gris   

nocturno  

PANAMA 
nacar   

beige   

 
Detaily výrobku 

 
Rozměr 

cm 

 
Tloušťka 

cm 

 
Hrany 

 
Min. šířka 

spáry 
mm 

 
Hmotnost 

kg/ks 

 
Hmotnost 

kg/m² 

 
Spotřeba 
pcs./m² 

 
Označení 

 
45 x 90 

 
2 

 
se 

zkosením 

 
5 

 
18,8 

 
46,46 

 
2,47 

 
CE 

Charakteristika  Porcelánové dlaždice pro exteriérové plochy. Materiál je pevný a snadno 
udržovatelný, je proto velmi vhodný pro exteriérové plochy. 

Použití Terasy, zahradní cesty, chodníky, arkády, okolí bazénu 
 

Výhody • Velký, obdélníkový formát 

• Nízká hmotnost 

• Atraktivní design  

• Protiskluznost 

• Odolnost proti teplotním změnám 

• Mrazuvzdornost 

• Odolnost proti bazénovým solím, kyselinám a chemickým látkám 

• Odolnost proti tvorbě skvrn a změnám barvy vlivem UV záření  
 

Evropské normy EN 14411 ISO 13006 příloha G, EN ISO 10545 
 

Vzory pokládky Na spáru 
 

Na vazbu Na vazbu 2 
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Návod pro pokládku Podrobnější informace naleznete v AirPave® návodu pro pokládku. 
Důrazně doporučujeme provádění pokládky profesionální realizační 
firmou. Seznamte se, prosím, s pravidly a postupy pro pokládku 
porcelánových dlaždic a s doporučením výrobce. Před pokládkou AirPave® 
porcelánových dlaždic musí být realizační firmou ověřena správnost 
podloží. 
 
 

Údržba a péče Údržba povrchu:  Díky jednoduchému čištění a nízkým nárokům na údržbu 
je tento produkt ideální pro venkovní použití. 
Poznámka: Používejte vhodné čisticí prostředky pro porcelánové dlaždice 
v závislosti na použitém spárovacím materiálu. 
 

Reklamace Výrobek musí být zkontrolován při převzetí. Pokud se vyskytnou problémy 
s kvalitou, musí být zboží reklamováno před pokládkou. V případě 
oprávněné reklamace bude nahrazen pouze materiál. Náklady na 
pokládku nemohou být uhrazeny. V případě neoprávněné reklamace 
budou náklady dány k úhradě zákazníkovi. 
 

 

Rozměrové tolerance Parametry  jsou v souladu nebo lepší než EN 14411 standardy. 
Následující rozměrové tolerance jsou vyhovující. 
 

 AirPave® 
Hodnoty 1a kvality 

Délka a šířka ±0,2% 

Tloušťka ±5,0% 

Přímost hran ±0,2% 

Pravoúhlost ±0,25% 

Odchylky od rovinnosti ve 
středu plochy a podél hran 

±0,2% 

 

Mechanické charakteristiky AirPave® 
Hodnoty 1a kvality 

Nasákavost ≤ 0,1% 

Lomové zatížení ≥ 12000 N (1) 

Pevnost v ohybu ≥ 50N/mm2 

Otěruvzdornost < 145 mm3 

Odolnost proti náhlým 
změnám teploty 

dle EN IS 10545-9 

Mrazuvzdornost dle EN IS 10545-12 

Odolnost proti chem. látkám dle EN IS 10545-13 

 

Dodatečné normy  AirPave® 
Hodnoty 1a kvality 

Protiskluznost (kyvadlo)  UNE-ENV 12633 Třída 3 

Protiskluznost (DIN) DIN 51130 R-12 

Protiskluznost (naboso) DIN 51097 Třída C 

Stálost barev DIN 51094 vyhovuje 
 (1) Minimum 2000 N, může se lišit v závislosti na modelu. 


