KROE tworzą ludzie których łączy KReatywnośc, Optymizm i doświadczEnie.
Prezentowana przez nas nowoczesna technologia tworzenia betonu pokazuje wręcz nieograniczone
możliwości wykorzystania go we współczesnym budownictwie, architekturze, aranżacji wnętrz
i wzornictwie przemysłowym.
Niniejszy katalog stanowi zbiór informacji dotyczących aspektów technicznych okładzin wykonanych
z betonu GRC ze specjalistycznymi powłokami impregnującymi KROE, charakterystykę materiału, jego
aspekty wizualne oraz sposoby montażu.

KROE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością realizuje projekt doﬁnansowany z Funduszy
Europejskich „Rozwój działalności eksportowej KROE Sp. z o.o. poprzez realizację działań
promocyjnych przewidzianych w Programie promocji branży budowy i wykańczania budowli.”
Celem projektu jest promowanie w oparciu o realizowane działania promocyjne produktów KROE
(beton GRC z powłoką impregnującą) na wybranych rynkach perspektywicznych (Norwegia, Rosja)
oraz promowanie Marki Polskiej Gospodarki (MPG)
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Beton GRC - informacje podstawowe
Glassﬁber Reinforced Concrete (GRC, GFRC), czyli beton zbrojony włóknami szklanymi, jest
powszechnie znanym i używanym znakiem towarowym. Właściwie należy traktować ten kompozyt
jako stwardniałą zaprawę cementowo-piaskową z dodatkiem przestrzennie rozproszonych włókien
szklanych. W przypadku gdy spoiwem jest cement portlandzki, muszą to być włókna alkaloodporne AR
(alkali resistant). Tworzywo to odznacza się w porównaniu do klasycznych zapraw znacznie lepszą
trwałością, wytrzymałością i odpornością na kruche pękanie. Jest materiałem zawierającym jedynie
surowce mineralne, przyjaznym dla środowiska, w pełni poddającym się rekultywacji. Jego odmiana
(e-GRC) zawierająca w swoim składzie cementy z domieszką nanometrycznego tlenku tytanu, posiada
właściwości samoczyszczące.
Produkowane metodą prefabrykacji wyroby to: cienkościenne elementy okładzinowe do zastosowań
tak zewnętrznych jak i wewnętrznych, cienkościenne elementy infrastruktury drogowej, akcesoria
sanitarne, elementy wyposażenia mieszkań, ogrodów, elementy dekoracyjne. Pod względem
ilościowym najwięcej produkuje się elementów okładzinowych. Należy podkreślić, że oprócz płyt
płaskich produkuje się też wielkogabarytowe płyty niesymetryczne: łuki, proﬁle L i proﬁle U, cienkościenne elementy trójwymiarowe i perforowane.
Tak nietypowe w porównaniu do klasycznego betonu stosowanie prefabrykatów GRC powoduje,
że coraz większą rolę pełnią w ich przypadku walory estetyczne, zwłaszcza estetyka eksponowanej
powierzchni. Wyroby mogą być barwione (zarówno w masie jak i na powierzchni), często też ich
powierzchnia jest fakturowana (zgodnie z wymaganiami odbiorcy). Duże możliwości kształtowania
zarówno formy jak i walorów estetycznych betonowych prefabrykatów spowodowały zainteresowanie
nimi największych światowych projektantów, zwłaszcza przy realizacji prestiżowych, nietypowych
inwestycji.
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Charakterystyka materiału

Wytrzymałość na zginanie jest zależna od wymagań projektu
5-20 MPa

Wytrzymałość na ściskanie jest zależna od wymagań projektu
40-90 MPa

kg

Ciężar właściwy betonu GRC to 1900-2100 kg/m3
Masa płyty o wymiarach 1000 x 1000 x 15mm = około 33kg

Ogniotrwałość betonu - klasa A1 oznacza materiał niepalny, o minimalnej wartości
ciepła spalania.

Wodoszczelność W-1 przy zastosowaniu impregnacji hydrofobowej KROE.

Mrozoodporność - powyżej F-50 oznacza, że beton GRC KROE jest odporny
na działanie naprzemiennego zamrażania/odmrażania powyżej 50 cykli, które
symuluje skrajne warunki zimowe (zmiana temperatur od -20 do +20 stopni
Celsjusza w przeciągu doby).

PN-EN

Płyta betonowa KROE spełnia wymogi normy PN-EN 14992:2010: Prefabrykaty
betonowe i elementy ścian.

Indywidualizm w tworzeniu - beton GRC daje prawie nieograniczone możliwości
w formowaniu, kreowaniu oraz dostosowania koncepcji wizualnej obiektu przy
zastosowaniu tego materiału.

W zależności od wielkości produkcji niezbędny jest odpowiedni czas
na przygotowanie form, produkcję, dojrzewanie betonu (4 tygodnie), pakowanie
i transport.
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Budynek mieszkalny
Kraków, Polska

Płyty elewacyjne
kolor:
biały
faktura:
pustki powietrzne
wykończenie: impregnacja hydrofobowa KROE

Płyta z wycięciem na wylot
kolor:
biały
faktura:
pustki powietrzne
wykończenie: impregnacja hydrofobowa KROE

Wszystkie produkty KROE podlegają pełnej Zakładowej Kontroli Produkcji (ZKP). ZKP to wydzielony
zespół wyspecjalizowanych technologów.
KROE posiada własne laboratorium przy zakładzie produkcyjnym, które jako nieliczne w Polsce, może
pochwalić się bogatym zapleczem w zakresie urządzeń do badania betonu GRC. Prowadzi także stałą
współpracę z ośrodkami badawczymi na Akademii Górniczo- Hutniczej oraz Politechnice Krakowskiej.
Pozwala to wykonać wszelkie badania i uzyskać wyniki niezbędne do wprowadzania materiałów
do obrotu na rynek polski i rynki zagraniczne.
W zakresie sprawowania wewnętrznej kontroli jakości, zakład wykorzystuje: maszyny wytrzymałościowe do określania wytrzymałości na zginanie i ściskanie, specjalistyczną aparaturę do badania
cementów i kruszyw, komorę klimatyczną do badania wpływu zamrażania/rozmrażania na materiały
budowlane, komorę mgły solnej do określania odporności korozyjnej materiałów budowlanych,
urządzenie do określania głębokości penetracji wody pod ciśnieniem.
Specjalnie wykwaliﬁkowana i wyodrębniona jednostka ZKP sprawuję nadzór nad jakością począwszy
od badania dostarczanych surowców, poprzez sprawdzanie świeżej mieszanki betonowej i ilości
dozowanego alkaloodpornego włókna szklanego, na kontroli gotowych produktów kończąc.
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Wyroby KROE charakteryzuje autentyczność i unikatowość wykonania. Materiał w 100% składa
się z naturalnych surowców. Ze względu na charakter produktu należy zwrócić uwagę na kilka charakterystycznych możliwych do zaobserwowania w czasie zmian wyglądu powierzchni, które wynikają
z "życia" materiału.

Zmiany kolorystyczne
Żywe powierzchnie wyrobów z subtelnymi efektami obłoków o
zmiennej grze barw odpowiadają wyglądowi obiektów naturalnych
wykazujących odmienność w stosunku do budowli wykonanych z
materiałów syntetycznych (sztucznych). Poszczególne elementy
powstałe w trakcie cyklu produkcyjnego mogą również wykazywać
niewielką zmienność barwy. Jest to cecha specyﬁczna i naturalna
dla materiału.
Czasowe lub trwałe zmiany kolorystyczne mogą pojawiać się
w wyniku działania warunków atmosferycznych (opadów,
nasłonecznienia, klimatu).

Tworzeni produktów krystalicznych na powierzchni
Naturalną cechą materiałów zawierających cement portlandzki
jest możliwość pojawiania się na ich powierzchni produktów
krystalizacji, co może zintensyﬁkować właściwości wizualne
i sposób postrzegania produktu ﬁnalnego.

Pustki powietrzne
W przypadku chęci uzyskania efektu porowatości płyty przez
Zamawiającego, należy pamiętać że występowanie na
powierzchni wyrobów pustek powietrznych jest efektem
naturalnym, co oznacza że Producent nie ma wpływu na ich
wielkość, ilość i rozmieszczenie.

Nierówności powierzchni
Niektóre wykorzystywane technologie produkcji zapewniają
gładkość (brak efektu odsłoniętego kruszywa) powierzchni licowej
wyrobu. Nie wyklucza to natomiast możliwości powstawania
na powierzchni nielicznych odczuwalnych jedynie w dotyku
zgrubień, natomiast wyroby niepolerowane mogą w naturalny
sposób dawać efekt lekkiego odbijania światła (lekki połysk).
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Pasaż 13
Kraków, Polska

Bar- płyty ,blat
kolor:
naturalny beton
faktura:
gładka taﬂa
wykończenie: impregnacja hydrofobowa KROE

Bar- element L-kształtny
kolor:
naturalny beton
faktura:
gładka z napisem wypukłym
wykończenie: impregnacja hydrofobowa KROE

Wpływ betonu na środowisko
Ekologia GRC
W sprawach ekologii KROE stawia wysoko poprzeczkę kładąc ogromny nacisk na ochronę środowiska
naturalnego i odpowiedzialność ekologiczną. Stosowanie innowacyjnych technologii w znaczącym
stopniu ogranicza emisję hałasu, pyłów oraz CO2 do otoczenia.
Wyroby wykonane z betonu architektonicznego GRC są całkowicie nieszkodliwe dla środowiska, a tym
samym dla zdrowia ludzi, co potwierdza atest Państwowego Zakładu Higieny.
Materiał w 100% składa się z naturalnych surowców, w pełni nadaje się także do powtórnego
przetworzenia, co zapewnia znaczne zmniejszanie zużycia zasobów naturalnych.

CO 2
100 % recycling

zmniejszenie
emisji CO2

zmniejszenie
emisji hałasu

naturalne
komponenty

Atest
Higieniczny

TioCem - Beton samoczyszczacy

Fotokatalitycznie aktywne powierzchnie betonu wykonanego z użyciem cementuTioCem wykazują
działanie redukujące w przypadku szkodliwych tlenków azotu Nox, obecnych w spalinach emitowanych przez silniki pojazdów. Redukcja tlenków NOx zawartych w powietrzu jest istotnym zagadnieniem
ponieważ intensywny ruch samochodowy zwiększając koncentrację tlenków azotu, wzmaga powstawanie ozonu, który jako główny składnik miejskiego smogu negatywnie wpływa na zdrowie człowieka.
Zastosowanie cementu TioCem pozwala zredukować szkodliwe tlenki azotu NOx na drodze procesów
fotochemicznych i utlenienia, do nieszkodliwych jonów azotanowych. Zastosowanie cementu TioCem
nadaje powierzchniom betonowym również właściwości samoczyszczące, ponieważ w zachodzących
procesach utleniane są nie tylko szkodliwe związki zawarte w powietrzu, ale także zabrudzenia
pokrywające z upływem czasu obiekty budowlane. W efekcie degradacji ulegają niemal wszystkie
substancje organiczne mogące znaleźć się na powierzchni betonu, np. aerozole, tłuszcze, oleje, pyły,
ptasie odchody itp.
Samooczyszczanie powierzchni betonu zawierającego cement TioCem wynika równiez z superhydroﬁlowych właściwości nanokrystalicznego dwutlenku tytanu. Pod wpływem promieniowania UV kąt
zwilżania powierzchni TiO2 maleje niemal do zera. W efekcie woda na powierzchni dwutlenku tytanu
nie tworzy kropel, a powierzchnia betonu zostaje równomiernie pokryta cienkim ﬁlmem wodnym,
tworzącym płaszczyznę poślizgu dla usuwania zanieczyszczeń.
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Budynek usługowy
Kraków, Polska

Płyty elewacyjne
kolor:
biały
faktura:
matryca Reckli 2/84 MISSOURI
wykończenie: impregnacja hydrofobowa KROE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA BETONU GRC KROE
Elementy okładzinowe KROE

A x B x C mm

A x B x C mm

A x B x C mm

Płyta płaska
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Specyﬁkacja techniczna

Możliwości wizualne
BARWA
Podstawowe achromatyczne
Kolory na zamówienie

WYMIARY
AxBxC mm - zamówienie indywidualne
A- długość płyty
B- szerokość płyty
C-grubość płyty

CIĘŻAR WŁAŚCIWY

kg

FAKTURA
Gładka taﬂa
Pustki powietrzne

2200 kg/m³

WYTRZYMAŁOŚĆ NA ZGINANIE

Aa

5-20 MPa

MATRYCA
Tworzone wzorów indywidualnych
na zamówienie zgodnych z projektem
Współpraca z ﬁrma

WYTRZYMAŁOŚĆ NA ŚCISKANIE
30-90 MPa

WODOSZCZELNOŚĆ

Aa

W-1

RELIEF
Tworzenie napisów/ znaków/ logo
w formie wypukłej lub wklęsłej
zgodnych z projektem

OGNIOTRWAŁOŚĆ
A1

MROZOODPORNOŚĆ
>F50

WYCINANIE NA WYLOT
Precyzyjne cięcie w płycie za pomocą
noża wodnego

WYKOŃCZENI POWIERZCHNI
Efekty połysku, piaskowania,
rdzy itp.

IMPREGNACJA SPECJALISTYCZNA KROE
Specjalistyczna/hydrofobowa/
barwiąca/antygraﬃ

TOLERANCJE WYMIARÓW*
Małe elementy okładzinowe

Wartość

Tolerancje wymiarów (klasa A)
Tolerancje płaskości (klasa A)

+ 2mm

Okładziny elewacyjne
Tolerancja wymiarów (klasa A: 1,5 ‒ 3,0 m.)

Wartość

Tolerancja wymiarów

(klasa A: 3,0 ‒ 6,0 m.)

+ 6mm

Tolerancja płaskości

(klasa A: 0,2 m między punktami)

+ 2mm

Tolerancja płaskości

(klasa A: 3,0 m między punktami)

+ 5mm

+ 2mm

Norma powołana
PN-EN 14992:2010
Norma powołana

+ 5mm

PN-EN 14992:2010

*

Wymiary i ich tolerancje ustalane są z zamawiającym na etapie projektu na podstawie możliwości produkcyjnych oraz realnie

niezbędnych odchyleń wymiarów. Jeśli ze względów ekonomicznych jest to uzasadnione można stosować tolerancje z klasy B,
jak również tolerancje niestandaryzowane opracowywane wspólnie z Zamawiającym.
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Elementy okładzinowe KROE

Technologia GRC KROE daje niemalże nieograniczone możliwości w formowaniu cienkościennych
elementów okładzinowych. Są to elementy L i U kształtne, płyty narożne, łukowe oraz niestandardowe.
Wymiary elementów należy skonsultować z KROE na etapie projektu. Poniżej zestawiono przykładowe
możliwe do wykonania kształty elementów okładzinowych .

110°
Element L-kształtny

α

30 mm

H

A

α
B
A

30,8B mm

C

61°

β

110°
α

Element U-kształtny

30 mm

30 mm

H

A

C

°
90
α

B
A

30,8B

16

mm

Element narożny- 3D
B

30 mm

H

A

90
°

α

A
α

53

°

B

30,8 mm

Element łukowy

D

H

D
2"

D

56°

Element niestandardowy

A

121,50°

5°

α

95,1

9"

5
0,A

γ

H

γ

0,39"

,0
0°
90

128

β

0°
,0

B

90

0,76"

α

,04

°

β

D

C

C
1,21"
B
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MOXY London Excel Hotel
Londyn, Wielka Brytania

Elementy obramowania okna
kolor:
naturalny beton
faktura:
mocne piaskowanie
wykończenie: impregnacja hydrofobowa KROE

Komponenty składowe obramowania okna
wykonane z betonu GRC KROE

Elementy betonowy 3D wykończenia dachu

Indywidualizm w tworzeniu- wykończenie powierzchni

Faktura
Faktura płyty nadaję jej unikatowego charakteru. Podstawowe i naturalnie uzyskane dwie faktury płyt
betonowych to gładka taﬂa oraz nieregularne chaotycznie rozmieszczone pustki powietrzne.

Gładka taﬂa

Pustki powietrzne

Kolorystyka
W ofercie KROE dysponuje ogromną paletą odcieni barw achromatycznych. Od czystej tytanowej bieli
do ciemnego antracytu. Firma nie posaida określonej palety kolorów. Istnieje możliwość uzyskania
praktycznie każdej barwy o dowolnym odcieniu. Płyty kolorowe barwione są w masie przy użyciu
wyłącznie naturalnych barwników.

Biel
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Naturalny beton

Antracyt

Kolor

Relief
KROE dysponuje nowoczesnymi urządzeniami, które pozwalają na wykonanie dowolnego reliefu-logo,
tekst, rysunek-na powierzchni betonu. Reliefem można ozdobić zarówno płytę płaską, jak i element 3D.
Technologia ta pozwala uzyskać niepowtarzalne efekty wizualne.

Litery wypukłe

Litery wklęsłe

Wycinanie na wylot / wycinanie kształtu
Wycięcie na wylot / wycinanie kształtu- wycinanie w płytach napisów, znaków, wzorów wykonuję się
za pomocą precyzyjnego, sterowanego komputerowo noża wodnego.
WaterJet używany jest także do docinania płyt do dowolnego formatu.

Wycinanie liter/kształtów
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Indywidualizm w tworzeniu- wykończenie powierzchni

Wykończenie powierzchni- mechaniczne
Mechaniczne wykończenie powierzchni to między innymi piaskowanie, polerowanie oraz efekt rdzy.
Każdy z tych zabiegów można wykonać z różną mocą od lekkiego do bardzo mocnego efektu.

Lekkie piaskowanie

Mocne piaskowanie

Polerowanie

Korozja

Fotobeton
Technika polegająca n przeniesieniu dwuwymiarowego obrazu na płytę betonową w formie 3D.
Dowolny obraz (postać/pejzaż) jest opracowywany indywidualnie na podstawie fotograﬁi klienta.
Struktura w formie linii pionowych może być skalowana dowolnie i dobierana do zamawianego
formatu.

Stożki
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Linie

Impregnacja specjalistyczna KROE
W celu zachowania trwałości koloru oraz ochronę powierzchni zalecamy impregnację naszych wyrobów z betonu GRC najnowocześniejszymi środkami impregnującymi na bazie nano i mikro cząstek
głęboko wnikających w głąb wyrobu.
Rodzaje stosowanych impregnacji: standardowa hydrofobizacja, antygraﬃti, impregnacja laserunkowa (transparentna), powłoki chroniące przed zabrudzeniami, krzemianowa impregnacja uszczelniająca.

Impregnacja hydrofobowa KROE

Antigraﬃti

W wyniku wielolteniej pracy pracowników naszego laboratorium udało nam się wypracować technologię impregnacji, która pozwala chronić nasze produkty przed zabrudzeniami i absorpcją wilgoci.
Specjalne powłoki akrylowe, epoksydowe, poliuretanowe i ceramiczne nakładane w odpowiedniej
kolejności i w określonej ilości warstw dają odporność na plamy z kawy, wina, oleju, sosów itp nie
zmieniając wyglądu i natury elementu betonowego. Do zmycia zabrudzeń wystarczy ściereczka i czysta
woda.Elementy zaimpregnowane w ten sposób znajdują zastosowanie w kuchni jako blaty kuchenne i
stoły, zintegrowane zlewy, obudowy kabin prysznicowych, itp.

kawa
wino
tłuszcz
brud

Impregnacja barwiąca KROE

Impregnacja specjalistyczna KROE
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Indywidualizm w tworzeniu- wykończenie powierzchni

Matryce wykonywane na zamówienie wg. indywidualnego projektu
Matryce 3D są wykonywane na zamówienie na podstawie projektu w postaci rysunków technicznych.
Produkowane przez KROE matryce są wykonane z materiału elastycznego wielokrotnego użytku.

Indywidualny projekt matrycy

Matryce ﬁrmy
KROE współpracuje z ﬁrmą RECKLI która posada w swoje ofercie szeroki wybór gotowych matryc
do kształtowania powierzchni betonu.

Przykładowe wzory
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Hotel Harnaś
Bukowina Tatrzańska, Polska

Płyty GRC KROE
kolor:
naturalny beton
faktura:
matryca Reckli 2/602 SAÔNE
wykończenie: impregnacja hydrofobowa KROE

Budynek biurowy ASTORIA
Warszawa, Polska

Płyty elewacyjne
kolor:
ciemny antracyt
faktura:
matryca Reckli 1/173 THUR
pustki powetrzne
wykończenie: impregnacja barwiąca KROE
antygraﬃti

MONTAŻ
Ogólne zasady projektowania elewacji wentylowanej
Podczas projektowania elewacji wentylowanej z betonu GRC KROE należy zwrócić uwagę na kilka
istotnych aspektów które mogą wpłynąć na proces produkcji (czas, dokładność, ekonomia)

GRC

Należy zapoznać się z kartą charakterystyki materiału

Należy pamiętać o czasie jaki jest potrzebny na: przygotowanie próbek do akceptacji, wybór próbki referencyjnej, ustalenie sposobu i systemu montażu, produkcję, sezonowanie, pakowanie i transport.

W celu usprawnienia i przyspieszenia procesu produkcji należy projektować
możliwie powtarzalne elementy elewacji. Pozwala to usprawnić produkcję,
montaż i transport.

b
a

W przypadku projektowania płyt z odbiciem matrycy należy zwrócić uwagę
na wymiary matryc, a także na efekt powstały ze złożenia dwóch płyt sąsiadujących pod kątem ciągłości faktury.

Podczas montażu pomiędzy płytami konieczne jest zachowanie pustek
dylatacyjnych. W zależności od projektu od 3-12mm

Każda elewacja musi posiadać indywidualny projekt konstrukcji montażowej
wykonanej i podpisanej przez osoby uprawnione.

@
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Wszystkie aspekty techniczne najlepiej skonsultować z KROE które przedstawi
możliwe i najlepsze rozwiązania : info@kroe.eu

Klatka schodowa
Kraków, Polska

Płyty betonowa KROE
kolor:
naturalny beton
faktura:
pustki powietrzne
wykończenie: impregnacja hydrofobowa KROE

Stopnice betonowe
kolor:
naturalny beton
faktura:
gładka taﬂa
wykończenie: impregnacja specjalistyczna KROE

Wybór systemu mocowania

Wybór rodzaju systemu montażu powinien być zdeﬁniowany przez projektanta elewacji. W przypadku
wyboru montażu mechanicznego rozmieszczenie oraz ilość łączników mechanicznych stosowanych do
mocowania płyt do podkonstrukcji, powinny być określone w projekcie technicznym elewacji,
opracowanym dla określonego obiektu budowlanego, w zależności od występujących obciążeń oraz
stanu i rodzaju podłoża do którego mocowane są elementy montażowe. Każda elewacja musi posiadać
indywidualny projekt konstrukcji montażowej wykonanej i podpisanej przez osoby uprawnione.
Produkty GRC KROE w zależności od przeznaczenia mogą być produkowane w taki sposób, aby
uzyskiwać różne właściwości użytkowe materiału. W poniższej tabeli zestawiono parametry
charakterystyczne, niezbędne dla architektów / konstruktorów przy doborze odpowiednich systemów
montażu.

Technologia
produkcji

Granica proporcjonalności
LOP [MPa]

Naprężenie niszczące
MOR [MPa]

Wytrzymałość
na ściskanie [MPa]

>3

>5

> 40

>6

> 10

> 60

>7

> 18

> 50

Nasiąkliwość
[% m.]

Ogniotrwałość

Wodoszczelność

Mrozoodporność

7-13

klasa W-1

klasa A1

klasa > F50

Ciężar
właściwy [kg/m3]

Premix
Normal Spray

1900-2100

Superior Spray

Technologia
produkcji
Premix
Normal Spray
Superior Spray
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System mocowania we wnętrzach
System klejowy na podkonstrukcji aluminiowej
Płyty betonowe KROE mocowane są do pionowych elementów podkonstrukcji (proﬁli aluminiowych) za
pomocą nowoczesnego systemu klejowego posiadającego wszystkie wymagane atesty. Jest to
najbardziej bezpieczny i jedyny rekomendowany przez KROE system do wnętrz, oraz na zewnątrz w
przypadku braku konieczności stosowania ocieplenia ściany.

proﬁl aluminiowy

klej montażowy
taśma montażowa

płyta betonowa



We wnętrzach KROE rekomenduje uproszczony system mocowania.



Do wypoziomowanej za pomocą aluminiowego płaskownika ściany przyklejamy płytę stosujac
dostarczone przez KROE preparaty.



Dokładne instrukcje dostępne są wraz z produktami KROE przy zamówieniu systemu klejowego.
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Agencja Reklamowa FUX
Gliwice, Polska

Płyty GRC KROE
kolor:
naturalny beton
faktura:
matryca Reckli 2/174 BREISGAU
wykończenie: impregnacja hydrofobowa KROE

Systemy montażu płyt na fasadach wentylowanych
Idea wentylacji fasad oparta jest na pozostawieniu pustki powietrznej pomiędzy płytami elewacyjnymi
a elementami termoizolacji budynku.
System składa się z kształtek i proﬁli - aluminiowych bądź ze stali nierdzewnej - tworzących ruszt
mocowany do ściany budynku, pomiędzy którym montowany jest materiał termoizolacyjny.
Każda inwestycja powinna posiadać indywidualny projekt systemu montażu. KROE może opracować
projekt mocowania podkonstrukcji a także dostarczyć kompletny system mocowania.
Sposoby mocowania mogą się od siebie znacznie lub w niewielkim stopniu różnić. Dobór systemu
montażu zależy od decyzji konstruktora i/lub inwestora.

Montaż metodą niewidoczną - klejenie

wełna termoizolacyjna

system klejowy

podkładka termoizolacyjna
kotwa montażowa
konsola
płyta betonowa

śruby mocujące
proﬁl do konsoli
proﬁl typu „L” lub „T”



Jest to jeden z najczęściej stosowanych i rekomendowanych przez KROE systemów montażu płyt
GRC.



Podkonstrukcja składa się z elementów kotwiących do ściany nośnej budynku - konsol
montażowych, zapewniających przestrzeń na termoizolację, oraz wyrównanych w pionie proﬁli „T"
lub „L" ‒ kształtnych stanowiących powierzchnię mocowania płyt elewacyjnych.



Idea jest taka sama jak w przypadku klejenia płyt na proﬁlach aluminiowych we wnętrzach.



Montaż fasady na tym systemie powinien odbywać się w temp. powietrza od +5 do +35°C i
wilgotności względnej powietrza poniżej 75%.
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Montaż metodą niewidoczną - system mechaniczny

wywiercenie otworu
na tylnej powierzchni płyty

osadzenie kołka
montażowego

skręcenie śruby

Idea systemu mechanicznego
Na tylnej stronie płyt zostają wywiercone otwory z podcięciem. Do otworu zostają wprowadzone
specjalne kołki montażowe. Rozmieszczenie kołków na płycie musi być wyliczone przez konstruktora i
zależy od wybranego system montażu oraz gabarytów i parametrów płyty.

Zastosowanie systemu mechanicznego


W zależności od potrzeb częściowy montaż może odbywać się zarówno na budowie jaki na hali
produkcyjnej.



Osadzenie kołka montażowego w płycie betonowej pozwala na dużą elastyczność w doborze
systemu mocowania wiodących producentów systemów mocowania na świecie (np.:haczyki,
wieszaki, zawieszki)



Zaleta tego systemu jest łatwy i możliwy do wykonania montaż jak i demontaż bez względu na
warunki atmosferyczne i temperaturowe (możliwość montażu w zimie).

nakrętka

zawieszkamocująca
kołek
montażowy
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Przykładowy montaż płyty na systemie niewidocznym - haczyk mocujący

proﬁl nośny
łącznik płyty ewelacyjnej
trzpień
konsola
kotwa mocująca
przedłużenie rektyﬁkacyjne

wełna termoizolacyjna

płyta betonowa

Przykładowy montaż płyty na systemie niewidocznym - zawieszka mocowana na proﬁlu
poziomym

proﬁl typu „L” lub „T”
mocowany do konsoli

konsola
kotwa mocująca
podkładka termoizolacyjna
płyta betonowa
zawieszka mocująca

wełna termoizolacyjna
poziomy proﬁl mocujący
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Biurowiec KTW
Katowice, Polska

Płyty elewacyjne
kolor:
ciemny antracyt
faktura:
indywidualny projekt
matrycy-medusa group
wykończenie: specjalistyczna impregnacja
barwiąca KROE

ZASADY POSTĘPOWANIA NA BUDOWIE

Transport
Płyty betonowe KROE są odpowiednio zabezpieczone oraz transportowane na specjalnych paletach.
Krawędzie płyt są zabezpieczone podczas transportu, podczas rozładunku
należy zadbać o bezpieczeństwo produktów.
Płyty wielkoformatowe należy transportować wózkiem widłowym, tak
żeby rozkład sił był równomierny. Nadmierne ugięcie palety może spowodować uszkodzenia elementów.
Należy unikać wibracji podczas manipulacji paletami. Palety należy
podnosić pojedynczo i zachować ostrożność.

Składowanie i przechowywanie
Należy upewnić się że palety będą posadowione na równej,wypoziomowanej i utwardzonej powierzchni.
Zabrania się układania płyt w stos w pozycji pionowej opierając je jedna o
drugą.
Na budowie powinno zadbać się o wyznaczenie odpowiedniego miejsca
przeznaczonego do składowania płyt w warunkach maksymalnie suchych.
Opakowanie producenta nie daje 100 % ochrony przed warunkami pogodowymi. Powinno zadbać się o to alby płyty były zabezpieczone dodatkowo
folią budowlaną. Opakowanie producenta należy usunąć krótko przed
montażem.

Zabiegi możliwe do przeprowadzenia w trakcie i po montażu
Płyty KROE są impregnowane. Nie należy samodzielnie używać żadnej
chemii czyszczącej ani dodatkowych środków impregnujących bez
wytycznych producenta.

H2O

Okresowe mycie i konserwacja płyt po montażu jest zalecana w przedziale
2-5 lat, chyba że sytuacja i narażenie na zabrudzenia wymaga innej
częstotliwości.
Wszelkie samodzielne zabiegi związane z obróbka - takie jak cięcie,
wiercenie powinno zostać skonsultowane z producentem.
Naprawa drobnych uszkodzeń
Jeśli pomimo zachowania wszelkich środków ostrożności, płyta zostanie
uszkodzona przez oderwanie niewielkiego fragmentu należy skonsultować
się z producentem z prośbą o przygotowanie i przysłanie szpachli
naprawczej wraz z instrukcją.
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WNĘTRZA
Wyroby betonowe KROE doskonale wpisują się w aranżacji nowoczesnych wnętrz.
Każdy element wykonywany jest pod indywidualny projekt.
KROE wykonuje płyty ścienne wraz z elementami narożnymi do wnętrz, szczelnie wodochronne płyty
do łazienek, stopnice schodów w formie monolitycznej, blaty i stoły zabezpieczone impregnatem
specjalistycznym KROE który daje 100 % ochronę przed wnikaniem w strukturę materiału cieczy,
brudu, tłuszczy.

Restauracja MIODOVA
Kraków, Polska

Płyty ścienne KROE
kolor:
antracyt
faktura:
pustki powietrzne
wykończenie: impregnacja hydrofobowa KROE
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Mieszkanie prywatne
Kraków, Polska

Fronty szafek
kolor:
antracyt
faktura:
gładka taﬂa
wykończenie: impregnacja hydrofobowa KROE

Blat monolityczny z otworami na urządzenia kuchenne
kolor:
antracyt
faktura:
gładka taﬂa
wykończenie: impregnacja specjalistyczna KROE

Blat ze zintegrowanym zlewem
kolor:
antracyt
faktura:
gładka taﬂa
wykończenie: impregnacja specjalistyczna KROE

Stary Hotel
Kraków, Polska

Blaty stołowe- element cienkościenny
o pogrubionych rantach
kolor:
naturalny beton
faktura:
gładka taﬂa
wykończenie: impregnacja specjalistyczna KROE

Lampa sfera z rurką
kolor:
naturalny beton
faktura:
gładka taﬂa
wykończenie: impregnacja specjalistyczna KROE

Mieszkanie prywatne
Kraków, Polska

Płyty ścienne KROE
kolor:
naturalny beton
faktura:
pustki powietrzne
wykończenie: impregnacja hydrofobowa KROE

Mozaika 3D z elementami narożnymi
kolor:
naturalny beton
faktura:
pustki powietrzne
wykończenie: impregnacja hydrofobowa KROE

Mieszkanie prywatne
Kraków, Polska

Płyty ścienne KROE
kolor:
antracyt
faktura:
poler
wykończenie: impregnacja hydrofobowa KROE

Lampa sfera
kolor:
naturalny beton
faktura:
gładka taﬂa
wykończenie: impregnacja specjalistyczna KROE

Blat betonowy ze zintegrowanym zlewem
kolor:
naturalny beton
faktura:
gładka taﬂa
wykończenie: impregnacja specjalistyczna KROE

Płyty łazienkowe
kolor:
naturalny beton
faktura:
gładka taﬂa
wykończenie: impregnacja specjalistyczna KROE

PROCES REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Wysłanie zapytania ofertowego na info@kroe.eu

?

Zapytanie ofertowe najlepiej wysłać w formie pisemnej i o ile to możliwe rysunkowej. Proszę pamiętać o danych kontaktowych.

Dobór rozwiązań - oferta
Po zapoznaniu się z zapytaniem sprawdzamy możliwość realizacji zlecenia.
Proponujemy najlepszy sposób realizacji - dobieramy formę, mieszankę betonową i technologię. Staramy się aby oferta dotarła nie później niż po 7 dniach.

Zamówienie
Jeśli oferta oraz projekt spełnia Państwa wymagania - przyjmujemy oﬁcjalne
zleceni drogą malową i odsyłamy potwierdzenie przyjęcia zamówienia.
W przypadku dużych inwestycji konieczne jest spotkanie w celu akceptacji
próbnych płyt.

Realizacja
Czas realizacji jest zależny od stopnia skomplikowania elementu oraz wielkości
zamówienia. Należy również pamiętać o czasie który potrzebny jest na wykonanie form, produkcje, dojrzewanie, obróbkę końcową oraz pakowanie i transport.

Kontrola jakości
Wyprodukowane elementy przechodzą dodatkową kontrolę jakości ZKP. Każdy
element gotowy do transportu jest opisany numerycznie i znajduje się w naszej
bazie.

Pakowanie i transport
Wyprodukowane elementy zostają zapakowane na przygotowanych i opisanych
paletach a następnie przetransportowane na miejsce budowy.
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Kontakt
KROE Sp z o.o.
ul. Żwirowa 40
32-050 Skawina
POlska
tel.: +48 12 350 57 63
fax: +48 12 420 63 11
e-mail: info@kroe.eu

www

www.kroe.eu
www.facebook.com/KROE.eu
https://instagram.com/kroeeu/
www.pinterest.com/KROEEU/
plus.google.com/+KroeEu1
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