
NÁVOD K POUŽITÍ

Výrobky se systémem pero-drážka se používají s běžnou vodorovnou maltou,
přičemž svislé spáry se ponechávají nevyplněné.

Ke spojování broušených keramických výrobků se používá tenkovrstvá malta
(pěnové lepidlo).

Cihly Termoton AKU jsou určeny ke stavbě stěn se zvýšenými parametry
akustické izolace.

Během zednických prací je třeba dodržovat požadavky stavebních předpisů
a příslušných norem. Je třeba dodržovat správné tloušťky spár, správné lepení
výrobků ve zdivu a další pravidla zednického řemesla, předpisy a pravidla
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Zednické práce musí být prováděny při
vhodné teplotě, přičemž zdivo a koruny zdiva musí být v případě přerušení
prací chráněny. Okenní otvory musí být v zimním období řádně chráněny proti
škodlivým vlivům počasí.
Keramické zdicí prvky lze řezat vhodně zvoleným nástrojem, např. pilou
ocaskou, při dodržení příslušných bezpečnostních a hygienických předpisů.

Informace o zdravotních a bezpečnostních rizicích, která výrobek
představuje při používání a aplikaci.

Při stavebních pracích je nutné používat osobní ochranné pomůcky v souladu
s příslušnými předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. Při řezání
výrobků vzniká prach, který obsahuje oxid křemičitý. Při řezání je vhodné
používat ochranné masky. Při skladování nebo provozu se neuvolňují žádné
látky, které by mohly jakkoli ohrozit zdraví lidí nebo zvířat. Zbarvení, které se
objevuje na povrchu výrobků, nemá vliv na kvalitu výrobku, zdiva nebo omítky
a nĳak neovlivňuje zdraví lidí ani zvířat. Tato změna barvy je způsobena
specifickou povahou procesu vypalování.

Výrobky neobsahují nebezpečné látky ve smyslu článků 31 a 33 nařízení
Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006
o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek a o zřízení
Evropské agentury pro chemické látky (nařízení REACH).

V případě dalšího prodeje výrobků je prodávající povinen poskytnout
zákazníkovi kopii tohoto dokumentu a kopii deklarace užitných vlastností bez
ohledu na to, zda zákazník zakoupil celou paletu výrobků nebo jednotlivé kusy.

V případě nepředvídatelných jevů je třeba informovat distributora - společnost
CZECHCEMENTBOARD s.r.o., IČ 05365724, www.czechcementboard.cz.


