PARDAK® 110
HET PARDAK® 110 SYSTEEM BESTAAT UIT:
ÌÌ Parkeerdaktegels van hoogwaardig beton.
ÌÌ Afmetingen 1110 mm x 1110 mm x 96 mm met drainagegleuven
aan de zijkanten, standaarduitvoering met lichtgrijs ruitprofiel.
ÌÌ Pardak® 110 tegeldragers van gevulkaniseerd rubbergranulaat Ø 395 mm, dikte 30 mm.
ÌÌ Pardak® 110 spanelementen

ALGEMENE GEGEVENS
Afmetingen

Gemiddeld 1096 mm x 1096 mm

Rastermaat

1110 mm x 1110 mm

Tegeldikte (met hoekstuk)

Gemiddeld 96 mm

Vellingkant horizontaal

8 mm

Vellingkant verticaal

3 mm

Opbouwhoogte

Gemiddeld 126 mm

Nominale dichtheid

2420 kg/m²

Gewicht per Pardak® 110 tegel

270 kg

Gewicht per m²

225 kg (230 kg incl. toebehoren)

Betonsterkteklasse

C 55/67 (beton met hoge sterkte)

Voegbreedte

3-5 mm

Kleur

Grijs, andere kleuren op aanvraag

Oppervlak

Diagonaal ruitpatroon

Oppervlaktekwaliteit

Hoogste antislipklasse „R 13“

PARDAK® 110
BOVENAANZICHT EN DWARSDOORSNEDE

GÜTESCHUTZ NORDRHEIN-WESTFALEN
KEURINGSCERTIFICAAT NR. 11/0137-1G OP BASIS VAN EEN REGULIER
CONTROLEONDERZOEK VOLGENS DIN EN 1339 „BETONTEGELS“
Eisen volgens DIN EN 1339

Waarden in het keuringscertificaat

Maatvastheid - lengte/breedte/dikte
Maximale afwijking

„R“ toegestane afwijking: +/- 2 mm

Nr. 11/0137-1/G +/- 1 mm

Maatvastheid – diagonaal
Maximale afwijking

„L“ toegestane afwijking: ≤ 4 mm

Nr. 11/0137-1/G +/- 1 mm

Buigsterkte
Maximale afwijking

„U“ karakter. buigsterkte ≥ 5 kN/ mm²

Nr. 11/0137-4/G kleinste individuele
waarde 7,6 Mpa (7,6 N/ mm²)

Breukbelasting
Maximale afwijking

„30“ karakter. breukbelasting ≥ 30 kN

Nr. 11/0137-4/G kleinste individuele
waarde 46,5 kN

Slijtbestendigheid
Maximale afwijking

„I“ ≤ 18000mm³/5000 mm²

Nr. 11/0311/WP grootste individuele
waarde 9000 mm³

Weerstand tegen vorst-dooicyclus,
met strooizout
Maximale afwijking

„D“ ≤ 1,0 kg/m²

Nr. 11/0137-5/G grootste individuele
waarde 0,009kg/m² Voldoet aan:
klasse XF 4 volgens DIN 1045, deel 2

De specificaties, constructies en details zijn opgesteld volgens de laatste stand van de techniek en met de grootst mogelijke zorg bijeengebracht.
Zoontjens International B.V. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele fouten of onvolledigheden en de gevolgen daarvan. In het
belang van vernieuwingen en verbeteringen behouden wij ons het recht voor om wijzigingen in de producten en systemen aan te brengen.

ALS DE WERELD TOCH EENS TWEE KEER ZO GROOT WAS
Wat ons betreft, kan dat. Die wereld, twee keer zo groot. Een wereld die wij
met onze eigen daktegelsystemen perfect kunnen invullen. Wij durven zelfs
te claimen dat we dé expert in dakbestrating zijn - met onze decennialange
ervaring. Of het nu gaat om duurzame daken of sociale, leefbare daken.
Iedere dag bewegen we ons tussen architecten en aannemers. Dakdekkers
en projectontwikkelaars. Uitvinders en uitvoerders. We luisteren naar ze,
werken met ze en adviseren ze. Daardoor zijn wij dé partij die zicht heeft op
het dak. Het is onze higher ground.

zoontjens.com

