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ZÁKLADNÉ VLASTNOSTI
KER AMICKEJ KRYTINY CREATON

Krytina Creaton je vyrábaná v súlade s európskou harmonizovanou normou EN 1304:
Pálené strešné škridly a tvarovky, ktorá stanovuje požiadavky na pálené strešné škridly
a tvarovky pre šikmé strechy a vonkajšie a vnútorné obklady stien.

FAREBNOSŤ ŠKRIDIEL
Keramické škridly Creaton sú z prírodného materiálu, a preto môžu vzhľadom
k rôznemu zloženiu materiálu vzniknúť pri výpale farebné odchýlky (v rámci jednej
alebo viacerých výrobných dávok), ktoré však nie sú považované za vady výrobku
(podľa EN 1304 – Pri jednofarebných škridlách sú prípustné farebné odchýlky spôsobené
procesom keramickej výroby). Aby sa docielilo požadovaného farebného odtieňu je
potrebné uskutočniť pokládku miešaním škridiel z viacerých paliet.

VZHĽAD, VLASTNOSTI POVRCHU
Škrabance, odreniny a obrúsenie, ktoré na škridlách vznikli počas výroby, balenia,
manipulácie a dopravy nie sú podľa EN 1304 považované za funkčné chyby výrobku (nie
sú dôvodom k reklamácii).

PRAVIDELNOSŤ TVARU – ROVINNOSŤ, PREHNUTIE
Vzhľadom k prírodnému materiálu sú prípustné rozmerové odchýlky škridiel, rovinnosti
a prehnutia. Priemerné hodnoty sú stanovené a vypočítané podľa EN 1024 a musia
vyhovovať požiadavkám uvedeným v norme, priemerná hodnota rovinnosti a prehnutia
musí byť ≤ 1,5%, priemerná dĺžka a šírka sa môžu líšiť od deklarovaných hodnôt najviac
o ±2% atď.). V priebehu výroby sú škridly pravidelne kontrolované tak, aby spĺňali
všetky výrobcom uvádzané a normou požadované medzné hodnoty.

POKLÁDKA KRYTINY CREATON
Skladba a prevedenie strešného plášťa, prevedenie poistnej hydroizolačnej vrstvy,
riešenie vetrania a počet vetracích prvkov musí zodpovedať platným normám
a predpisom súvisiacich s prevedením strešného plášťa (predovšetkým STN 73 1901 –
Navrhovanie striech – Základné ustanovenia, STN 73 0540 – Tepelná ochrana budov).
Pri samotnej pokládke krytiny je potom nutné dodržať montážne doporučenie výrobcu,
Pravidlá pre navrhovanie a realizácia striech vydané Cechom klampiarov a pokrývačov
a ostatné platné normy a predpisy súvisiace s pokládkou krytiny.
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