ÉPÍTŐIPARI FŐVÁLLALKOZÁSI
ÉS KERESKEDELMI KFT.

" AZ ÖTLETDÚS TÉRBURKOLÁS MŰVÉSZETE "
" A VÁLTOZATOS ÉS STÍLUSOS KERT- ÉS PARKÉPÍTÉS "

SZÖGI ÉPITÖIPARI FÖVÁLLALKOZÁSI ÉS KERESKEDELMI KFT.
6724. SZEGED, LONDONI Krt. 9. Tel/fax : 62/323-956, 30/9435-350, 30/2892-412
www.szogikft.hu E-mail : SZOGIKFT@AXELERO.HU

-2-

1., FŐBB ALKALMAZÁSI TERÜLETEK :
A BOMANITE TÉRBURKOLAT technológiát világszerte több száz tervező és kivitelező
alkalmazza sikerrel számtalan területen és különböző éghajlati körülményeknek megfelelően
már több mint 35- 40 éve.
Főbb alkalmazási területek :
Kiállítási területek és pavilonok, Belvárosi és lakótelepi utak, közterületi járdák, gyalogos
körzetek és utcák, közterületek, közparkok, terep rendezések, gépkocsi behajtók, teraszok,
bevásárló központok, áruházak, szállodák, szórakozóhelyek, vidámparkok, tömegközlekedési
létesítmények, repülőterek, repülőhangárok, vasút- metró- autóbusz állomások, parkolók,
benzinkutak, autójavítók, autó mosók stb., meglévő padlózatok újra burkolására alkalmas.

2., A TECHNOLÓGIA TARTALMI MEGHATÁROZÁSA :
A technológia alapvetően monolit beton, vagy felső beton burkoló réteg helyszínen öntve és
felületkezelve a kívánt textúrának és színnek megfelelően. Az előállítás tartalmaz minden
munkafolyamatot, alapanyagot, felszerelést és szállítást, amelyek szükségesek a BOMANITE
TÉRBURKOLAT előállításához. A kivitelezők a SZÖGI KFT.-től szerzik meg a
technológia használatára vonatkozó jogot, felszerelést és kiképzést annak érdekében, hogy
alkalmazzák a Mintás- Beton technológiát, szerszámokat és jóváhagyott anyagokat.
Az előkészítő munkákat - beleértve az altalaj előkészítést, szintezést, zsaluzást illetve aljzat
készítést, vasalást és annak elhelyezését, - a BOMANITE TÉRBURKOLAT előállítására
jogosult kivitelező vagy vállalkozó jogosult elkészíteni.

A KIVITELEZŐ ÁLTAL ELVÉGZENDŐ MUNKA A KÖVETKEZŐKET
TARTALMAZZA :
1. Anyag szolgáltatás: zsaluzás, vasalás, beton, színező keményítő, szín szilárdító,
tapadásgátló , felületzáró.
2. Felületmintázó szerszám szolgáltatás
3. Zsaluzás
4. Vasalás, erősítés
5. Betonöntés
6. Szín keményítő alkalmazása
7. Tapadásgátló alkalmazása
8. Felület mintázó szerszám alkalmazása
9. Szín kezelő vagy felületzáró alkalmazása
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3., KIVITELEZÉS :
1. Aljzat előkészítés
2. Zsalu készítés a szegélyek és lépcsők
kialakítására
3. A beton erősítésére vashálót alkalmazhatnak
előírás szerint
4. Az igény szerinti beton keveréket szétterítik,
a kívánt lejtéseknek és szinteknek megfelelően
lehúzzák és simítják, hogy egyenletes felületet
adjon csak úgy mint betonfelületek
készítésekor általában.
5. A színező keményítő anyagot egyenletes elosztásban kézi szórással viszik fel a
betonfelületre, min. 3 kg/ m2mennyiségben. Legkevesebb 2 rétegben kell alkalmazni
mindkettő után simítva és végül fém vakolókanállal tükörsimává képezni, hogy lezárja a
felületet. Ez az anyag adja meg a burkolat színét 2- 4 mm mélységben és egyúttal növeli a
betonfelület keménységét.

6. Tapadásgátló anyagot csak akkor
alkalmaznak egyenletesen a még
képlékeny felületre, ha felületi mintát
képeznek, amely a mintázó szerszámok
tisztán kiemelhetőségét szolgálja illetve
segíti a beton kezdeti szilárdulását.
7. Amíg a beton még a szilárdulás kezdeti
stádiumában van akkor alkalmazzák a
felületmintázó szerszámokat, hogy elérjék a
kívánt mintákat , textúrákat.

8. 3 - 5 nappal azután, hogy a beton
kellőképpen megszilárdult a tapadásgátló
anyagból a kívánt mennyiséget mosással
távolítják el a felületről.
Sima felület képzésénél ez nem szükséges.
9. Amikor a beton kellőképpen megszilárdult
egy jóváhagyott felületzáró alkalmazható a
betonra.
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4., MINŐSÉGELLENŐRZÉSI ÉS TECHNIKAI ADATOK A BOMANITE
TÉRBURKOLATRA ÉS ANNAK ELŐÁLLÍTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES EGYEDI
ANYAGOKRA :
A mintás beton technológia területén a BOMANITE TÉTBURKOLAT elsőként
rendelkezik érvényes ÉMI engedéllyel.
Az alapanyagaiban és előállításában nem különbözik az általános beton technológiájától, a
különbség mindössze a beton felületképzésében és kezelésében van.
A nyersanyagszállítóknak bizonyítványt kell adniuk arra vonatkozóan, hogy az anyag eléri a
kívánt színvonalat és megfelel a lefektetett minőségi és teljesítményi követelményeknek.
A gyártott anyagok minden szállítmánya ellenőrzött illetve a számozott bizonylatokat 5 évig
megőrzik.
A termékek elfogadottak az alábbi nemzetközi minőségellenőrző intézmények által :
SOCOTEC, BUREAU VERITAS, CEBT and TP de France.
- Beton nyomószilárdság min. 28 N/mm2
- Színező keményítő nyomószilárdság min. 60 N/mm2
- Beton szilárdulási idők : 36 órától 14 napig 90 %-os szilárdulás érhető el különböző fokú
igénybevételek céljaira, 28 nap után teljes szilárdságát eléri a beton.
- Fagyállóság: a beton ellen kell tudjon állni 25 ciklus RILEM CD2 fagyasztási/felmelegítési
próbának
- gyúlékonyság: nulla

5., BETONLEMEZ TERVEZÉS
A betonvastagság a várható terheléstől függ. Általános gyakorlat, hogy a BOMANITE TÉRBURKOLAT kivitelező figyelembe veszi minden munka egyedi kívánalmait az árajánlat
készítésekor. Az alábbi táblázat útmutatást ad a várható beton vastagsági és vasalási
követelményekre :
Gyalogos forgalom :
100 mm
4,2 cm-es 20/20 acélháló
Könnyű gépjárműforgalom : 125 mm
4,2 cm-es 20/20 acélháló, frissen töltött talaj esetén alsó-felső
Közepes gépjárműforgalom : 150 mm
5,6 cm-es 20/20 alsó és 4,2 cm-es 20/20 felső
Nehéz gépjárműforgalom : 200 mm
statikai méretezés alapján

6., HÉZAGOLÁS :
Mivel a BOMANITE TÉRBURKOLAT helyszínen öntött
monolit betonként készül, így hézagolást kell alkalmazni a
burkolt területen belül abból a célból, hogy felvegye a
betonnak a hőmérséklet változásokból eredő fizikai mozgását.
A hézagok kiosztása és típusa függ a burkolat műleírásától,
a vasalás jellegétől, felület kialakításától és más munka területi tényezőktől. Megfelelő tervezéssel a hézagok
" elrejthetők " a felületi mintázásban vagy sajátos dekoráló
elemként való kezelésükkel javíthatják a burkolat megjelenését.
A jóváhagyott kivitelezők további felvilágosítással szolgálnak az egyes munkák igényeinek
megfelelően.
SZÖGI ÉPITÖIPARI FÖVÁLLALKOZÁSI ÉS KERESKEDELMI KFT.
6724. SZEGED, LONDONI Krt. 9. Tel/fax : 62/323-956, 30/9435-350, 30/2892-412
www.szogikft.hu E-mail : SZOGIKFT@AXELERO.HU

-5-

7., VÍZELVEZETÉS ÉS LEJTÉSEK :
A BOMANITE TÉRBURKOLAT alkalmas a legtöbb csatorna szerelvény típus
befogadására mint vályúk, lefolyók, csatornafedők stb.
A hatékony felszíni vízelvezetés érdekében a betont a kellő lejtésnek megfelelően kell
kiképezni, melyet az előzetesen elkészített aljzat határoz meg.
Az ajánlott minimális lejtés 1:100 ( 1 cm szintcsökkenés 1 m hosszon ) , ahol lehetséges.
Néhány mélyebb mintázású sima beton felület esetében szükséges lehet növelni a lejtést.
Figyelemre méltó, hogy mélyebb felületi beton mintázás több vizet képes elvezetni a felületi
domborulatok közötti hézagokba.

8., SZEGÉLYEZÉS :
A BOMANITE TÉRBURKOLAT- tal a legtöbb
általános szegély és él kiképzés alkalmazható.
Fontos előny, hogy ez a technológia nem igényel
külön szegélyező anyagokat, ez árcsökkenést tesz
lehetővé másfajta burkolatokkal szemben a tervező
és a kivitelező számára.

9., ALAPVETŐ TERVEZÉSI SZEMPONTOK :
A keskeny felületek és járdák költségének csökkentése érdekében javasolt, hogy a járda
szélességét a mintázó szerszámok egész többszöröseként tervezzék.
A leghatékonyabb repedés elleni védekezést és egyben tetszetős megjelenést a járdáknak,
ösvényeknek, utaknak stb. úgy adhatják meg , ha a fuga és kötésvonalakat az út rövidebb
méretén keresztbe alakítják ki a folyamatos mintázaton belül.
A függőleges oldalakat általában nem színezik, ha mégis igény van rá, akkor a jóváhagyott
kivitelező szaktanácsot ad.
A BOMANITE TÉRBURKOLAT technológia a lehetőségek széles skáláját nyújtja a
tervezőnek a különböző formák és hatások elérésére, melyek vagy meglévő tradicionális
anyagokat utánoznak, vagy újszerű grafikus elrendezést adnak.
Mivel a burkolat érdes felületű és helyszínen öntött monolit betonból készül változó helyi
feltételeknek megfelelően, így elképzelhető egy elenyésző mértékű eltérés a burkolat
színében, textúrájában és geometriai pontosságában.
A legtöbb megrendelő úgy tekinti ezeket a kisméretű és rusztikus eltéréseket -mintegy előnythiszen ez a kézi előállítású burkolatokra jellemző az előre gyártottakkal szemben.
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10., KARBANTARTÁS ÉS JAVÍTÁS :
Legtöbb külső alkalmazású BOMANITE BURKOLAT nem igényel karbantartást, bár
esztétikai hatásuk és tartósságuk emelhető, ha letisztítják és ellátják felületzáró réteggel.
Ez a kezelés nagyon előnyös mérsékelt éghajlati körülmények között, vagy olyan munkákon,
ahol különösen fontos a felület fényes jellegét megőrizni ezért az elkészítést követő második
évben javasoljuk lakkozás újbóli elkészítését!
A burkolat ezek után általános módon tisztítható és szükség esetén újabb fényezés
alkalmazható. Savas, sós és maró oldatokat nem szabad alkalmazni a burkolati felületen.
Szükség esetén fel lehet törni a burkolati felületet, hogy hozzá férjenek a földalatti
közművesítésekhez vagy egyéb célból.
Általában a kijelölt területet körülszelik betonfűrésszel, flex-el és feltörik, utána a felületet
ugyanazzal a mintázással és színezéssel visszabetonozzák.
A dilatációs hézagok kialakítását a tervezéskor a betonaljzat alatti vezetékek nyomvonalához
is lehet igazítani.

11., MINTÁK :
A technológia több mint 50 általános minta széles skáláját nyújtja a használóknak.
A minták a SZÖGI KFT- n keresztül szerezhetők be és bár nem minden kivitelező használja
az összes mintát, azonban ezek rövid időn belül szállíthatók.
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