COTTA blokk-kó´
Felhasználási útmutató
Cotta blokk-kő éltöréssel
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Cotta blokk-kő éltöréssel
Cotta blokk-kő ferde levágás nélkül
Térkő
Zúzotthomok-/
murvakeverék 2-8 mm
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Tömeg: kb. 19 kg/db
Lépcsőfokmagasság: 14 vagy 17 cm
Anyagszükséglet: kb. 2,9 db/fm
Szegélykő, 5,9 db/fm lépcsőfok

Cotta blokk-kő levágás nélkül
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Fagyvédő réteg 30-70 cm
Sovány beton
Minipalánk
Trassztartalmú alagágyazat-habarcs
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Cotta kiemelt szegélykő éltöréssel
Cotta süllyesztett szegélykő ferde levágás nélkül
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Tömeg: kb. 19 kg/db
Lépcsőfokmagasság: 14 vagy 17 cm
Anyagszükséglet: kb. 2,9 db/fm
Szegélykő, 5,9 db/fm lépcsőfok

Kiemelt szegélykő
34

25

14

Tömeg: kb. 26,5 kg/db
Anyagszükséglet: kb. 2,9 db/fm
Szegélykő

Cotta antik blokk-kőívelt kő

Térkő
Zúzotthomok-/murvakeverék 2-8 mm
Fagyvédő réteg 30-70 cm
Sovány beton
Vízelvezető csatorna fröcskölt vakolatú árokkiképzéssel
Aszfaltos út
TIPP: A fokokat mindig az első él felé enyhe (kb. 1 %) eséssel fektesse, hogy a víz
lefolyhasson. Ajánlott továbbá a trassztartalmú ragasztó, mint a hátoldalon
felhordott tapadómassza-emulzió felhordása, mivel az megköti a meszet, és így
csökkenti a mészkivirágzás valószínűségét. A széles díszhézagok traszos
fugázóhabarcsa a blokk-kövek színéhez illeszkedően színezhető.
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1. ívelt kő 28-34/17/14 cm
Az íves szegélyezés sugara kb. 0,75 - 0,90 m
2. ívelt kő 29,6-34/17/14 cm
Az íves szegélyezés sugara kb. 0,91 - 1,50 m
3. ívelt kő 31-34/17/14 cm
Az íves szegélyezés sugara kb. 1,51 - 3,15 m

A fokmagasság és
járószélesség illesztése:
A felső kőcsoport
függőleges és vízszintes
eltolásával illessze a
fokmagasságot és a
járószélességet
elképzeléseinek
megfelelően.

Tartósan rugalmas fugázás
(pl. szilikonnal) vagy
trassztartalmú fugázóhabarcs

Trassztartalmú
ragasztóhabarcs

Trassztartalmú
ragasztóhabarcs

A Cotta-rendszer szabadalmi oltalom alatt áll. Valamennyi ábra szerzői jogvédelem alatt áll. Ennek az alkalmazási útmutatónak a megjelenésével minden korábbi útmutató érvényét
veszti. A műszaki változtatás jogát fenntartjuk. A tévedésekért és nyomdai hibákért nem vállalunk felelősséget.

Weissenböck Baustoffwerk GmbH
Weissenböck Str. 1
A-2620 Neunkirchen
Telefón: 06-30-677-8387
Internet: www.kovek.hu
E-mail: office@weissenbock.hu

Kövek a természetnek

0616WBHU570.3
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