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Kazalo
Opombe, splošno

Montaža

Manipulacija
Obdelava, čiščenje
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05.2021

Largo
Balkonbrüstungsplatten
Balkonske
plošče Swisspearl
Material
Program
Projektiranje
Pritrjevanje
Pritrjevanje
Detajli

Rokovanje z izdelkom

Značilnosti izdelka
Osnovni formati
Projektiranje in tehnični podatki
Osnove
S kovicami in vijaki
Detajl - Pritrjevanje na horizontalne profile
Detajl - Pritrjevanje na vertikalne profile
Detajl - Točkovno vpeta balkonska plošča
Detajl - Predelna stena vertikalni podkonstrukciji
Skladiščenje in manipulacija
Obdelava, čiščenje plošč
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Largo
Balkonbrüstungsplatten
Balkonske
plošče Swisspearl

Opombe, Splošno
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Sestava materiala

Vlaknocement
Genialni gradbeni material

51%

Portlandski cement
Značilnosti
Balkonske plošče Swisspearl so
obojestransko barvane vlaknocemente
plošče, debeline 12 mm (hrbtna stran
ima drugačen nanos).

30%
Zrak

12%
Voda

5%

Celuloza

2%

Armirna vlakna

Zaradi karakteristik proizvodnje in materiala
obojestransko barvanih fasadnih
plošč Swisspearl sta lice in hrbet plošče
istega barvnega tona, a se kljub temu v
izgledu nekoliko razlikujeta. Pri fasadnih
ploščah Swisspearl barvne serije Nobilis
in nekaterih barvah barvne serije Carat
je barva na hrbtni strani bolj pokrivna.
Priporočamo, da je pri montaži
hrbtna stran plošče vedno obrnjena proti
notranji strani balkona. Lice balkonske
plošče in hrbtna stran sta ustrezno
označeni.
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Program I

Barvna serija

Formatübersicht
NOBILIS
TERRA

Largo
Balkonbrüstungsplatten
Balkonske
plošče Swisspearl
Debelina plošč

Osnovni formati plošč
(neobrezane)

Največja uporabna
velikost plošč

12 mm

2530x1270 mm

2510x1250 mm

3070x1270 mm

3050x1250 mm

2530x1270 mm

2510x1250 mm

CARAT
12 mm
PLANEA

Osnovni formati in uporabne dimenzije
balkonskih plošč
Osnovni formati balkonskih plošč Swisspearl ter
največje uporabne dimenzije plošč so podani
v tabeli.
Balkonske plošče Swisspearl moramo pred
uporabo obvezno obrezati po vseh štirih stranicah. Plošče osnovnega formata brez obrezanih
robov ne smemo uporabiti.
Balkonske plošče po naročilu razrežemo na
končne dimenzije. Robovi obrezanih plošč so na
obeh straneh rahlo pobrušeni.

08.2019
05.2021

Fuge in stik balkonskih plošč s sosednjimi
elementi
Fuge med balkonskimi ploščami naj bodo tudi
zaradi estestskih razlogov široke najmanj 8 mm.
Odmik balkonskim plošč od sosednjih gradbenih
elemenotv naj bo tudi najmanj 8 mm.

Largo
Balkonbrüstungsplatten
Balkonske
plošče Swisspearl

Projektiranje I
Projektiranje
Pri projektiranju balkonskih ograj moramo
upoštevati veljavne predpise in pravilnike glede
nosilnosti, kot tudi predpise in zahteve glede
varnosti pred padcem v globino.
Npr.: V pravilniku o minimalnih tehničnih zahtevah
za graditev stanovanjskih stavb in
stanovanj (UL RS 1/11) je zapisano, da so
stopnišča, balkoni, lože, terase in podobne
nad okolico več kot za 0,48 metra dvignjene
površine, zavarovane z ograjo visoko
najmanj en meter. Odprtine v ograji
onemogočajo prehod predmetov s
premerom več kot 12 centimetrov in
vzpenjanje otrok. V drugih primerih so zahteve
lahko drugačne.
Nosilna konstrukcija balkonske ograje
Nosilna konstrukcija balkonske ograje
mora biti dimenzionirana tako, da
prenese obtežbo obloge, korit okrasnih
rastlin, oseb in vetra skladno s predpisi.
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Delitev profilov podkonstrukcije se mora ujemati
s fugami plošč. Vzdolžne profile moramo prekiniti vsake 5-6 m. Stik dveh profilov lahko naredimo
z drsnim spojem (podolgovata reža).
Maksimalni upogib balkonske plošče ne sme biti
večji od l/300.
Tehnični podatki
Debelina
Masa
Gostota
Modul elastičnosti E
Upogibna trdnost - Računska vrednost
Koeficient toplotnega raztezka
Zmrzlinska obstojnost
Razred odziva na ogenj ( standard SIST EN 13 501-1))

12 (-0,2/+1,2) mm
ca. 24,6 kg/m2
1.8 g/cm3
ca. 15000 MPa
8,0 MPa
0,01 mm/mK
skladno z SIST EN 12467
A2-s1, d0

Konstrukcija mora biti korozijsko zaščitena.

08.2019
05.2021

Program I Montaža

Largo
Balkonbrüstungsplatten
Balkonske
plošče Swisspearl

Pritrjevanje

•

•
30 150 mm

80 150 mm

80 150 mm

•

30 150 mm

80 150 mm

•

80 150 mm

30 150 mm

30 150 mm

● Fiksno mesto ○ Drsno
Gleit- mesto
Pritrjevanje
Vsaka balkonska plošča Swisspearl je
pritrjena na kovinsko podkonstrukcijo
z dvema fiksnima mestoma pritrditve,
ostala mesta pritrditve so drsna.

08.2019
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R1

R2

Razpored fiksnih in drsnih mest
pritrditve je prikazan na sliki. Fiksni
mesti pritrditve posamezne plošče ne
smeta biti na istem noslinem profilu.

R2

R1
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Odmik pritrdil od roba plošče
R1: odmik v smeri konstrukcije je
od min. 80 mm do maks. 150 mm.
R2: odmik pravokotno na
konstrukcijo je od min. 30 mm do
maks. 150 mm.

Projektiranje I Tehnične smernice
Pritrjevanje s kovicami
Kovinska podkonstrukcija (nerjavni ali
vroče cinkani profili)

Largo
Balkonbrüstungsplatten
Balkonske
plošče Swisspearl

Podložka

A

Izvrtina v balkonski plošči
Premer izvrtine za kovice v balkonski
plošči je enak za drsna in fiksna
mesta in je Ø 9,5 mm.
[A] Izvrtina v nosilnih profilih
Izvrtino v nosilih profilih naredimo z nastavkom
za centrično vrtanje tip 9541-2 z vgrajenim
svedrom Ø 4,1 mm tip S.
Z uporabo nastavka za centrično vrtanje
zagotovimo, da so izvrtine v podkonstrukciji
centrične, glede na izvrtine v plošči.

Kovinski profil
Vzmetna podložka

> 15

Vijak M5/M6

B
Visoka zaprta matica
Balkonska plošča

12

C

[B, C] Kovičenje
Vsaka plošča ima dve fiksni mesti pritrditve (B),
ostala mesta pritrditve so drsna (C).
[B] Fiksno mesto
Vložek za fiksno mesto in kovica
Vložek za fiksno mesto Ø 9.4 mm iz nerjavnega
jekla, 4,1-6 (dolžina 6 mm)
Slepa kovica, nerjavna A4, 4,0 x 23-K15,
oprijem kovice 14-19 mm, glava kovice Ø
15 mm, svetla ali v barvi plošč.
[C] Drsno mesto
Kovica
Slepa kovica, nerjavna A4, 4,0x23-K15,
oprijem kovice 14-19 mm, glava kovice Ø 15 mm,
svetla ali v barvi plošč
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1 Nosilni profil
2 Balkonska plošča Swisspearl
3 Nastavek za centrično vrtanje tip
9541-2 z integriranim svedrom Ø 4,1 mm
4 Vložek za fiksno mesto 4,1-6
5 Slepa kovica
6 Samolepilna poliamidna podložka
Med balkonsko ploščo in kovinsko
podkonstrukcijo montiramo samolepilne
poliamdine podložke.

Pritrjevanje z vijaki
Uporabimo vijake iz nerjavečega jekla, npr.
komercialno dostopne vijake M5/M6 vključno s
podložko, vzmetno podložko in visoko zaprto matico.
Premer podložke naj bo najmanj Ø 15 mm.
Premer izvrtine v nosilnem profilu naj bo za 0,1 mm
večji od premera vijaka, izvrtina naj bo koncentrična.
Premer izvrtin v balkonski plošči
Drsno mesto: Premer izvrtine naj bo za 4 mm večji
od premera vijaka. Paziti moramo, da vijake privijemo
centrično v izvrtino. Glava vijaka naj plosko nalega na
balkonsko ploščo.
Fiksno mesto: Premer izvrtine v balkonski plošči naj
bo za 0,1 mm večji od premera vijaka.
08.2019
05.2021

Projektiranje I Podkonstrukcija

Largo
Balkonbrüstungsplatten
Balkonske
plošče Swisspearl

Detajl
b mind.
= 1000 mm

s
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a

Fixpunkt
Fiksno mesto
Gleitpunkt
Drsno mesto
Spannweite
und Befestigungsabstände
Razmik
med pritrdili
Gebäudehöhe
max. s
max. a
Višina
zgradbe
0 - 20 m
700 mm
400 mm

Balkonska
plošča
pritrjena naUnterkonstruktion
horizontalne profile
Befestigung
auf je
waagrechter
08.2019
05.2021

Projektiranje I Podkonstrukcija

Largo
Balkonbrüstungsplatten
Balkonske
plošče Swisspearl
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=

h mind. 860 mm

a

Detajl

s

Fiksno mesto
Fixpunkt
Drsno mesto
Gleitpunkt

Spannweite
und Befestigungsabstände
Razmik
med pritrdili
Višina
zgradbe
Gebäudehöhe
max. s
max. a
0 - 20 m
700 mm
400 mm

Balkonska
plošča
pritrjena naUnterkonstruktion
vertikalne profile
Befestigung
auf je
senkrechter
08.2019
05.2021

Projektiranje I Podkonstrukcija

Largo
Balkonbrüstungsplatten
Balkonske
plošče Swisspearl

Detajl

a

s

k < 200 mm

=

h mind. 860 mm
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55 mm
Razmik
med pritrdili
Spannweite
und Befestigungsabstände
Višina
zgradbe
Gebäudehöhe
max. s
max. a
0 - 50 m
750 mm
400 mm

35 mm

Točkovno
vpeta balkonska
plošča
Befestigung
mit Klemmhalter
08.2019
05.2021

Projektiranje I Podkonstrukcija

Largo
Balkonbrüstungsplatten
Balkonske
plošče Swisspearl
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a

Detajl

Gebäuderandbereich:
Kontakt Technischer Service: 07672/707-261

priporočamo zaradi
lažjegačiščenja

> 150 mm
erleichtert die Reinigung

s

Spannweite
und Befestigungsabstände
Razmik
med pritrdili
Višina zgradbe
Gebäudehöhe
max. s
max. a
0-8m
1000
550 mm
800 mm
800
> 8 - 20 m
850 mm
450 mm

Fixpunkt
Fiksno mesto
Gleitpunkt
Drsno mesto

Trennwand auf senkrechter Unterkonstruktion (keine Absturzsicherung)

Predelna stena na vertikalni podkonstrukciji (ne zagotavlja varnosti pred padcem v globino)
08.2019
05.2021
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Skladiščenje in manipulacija

Largo
Balkonbrüstungsplatten
Balkonske
plošče Swisspearl

Palete moramo zavarovati pred vlago in
direktnimi sončnimi žarki. Folija, s katero so
plošče zaščitene ob dobavi, ne zadostuje.

Narobe: Plošče s sklada ne smemo vleči!

Skladiščenje na gradbišču
Balkonske plošče Swisspearl skladiščimo
v pokritem prostoru, da jih zaščitimo pred
vlago in direktnimi sončnimi žarki. V primeru, da to ni mogoče, palete prekrijemo
s ponjavo tako, da zagotovimo zračenje
skladov pod ponjavo.
Folija, s katero so bile plošče zaščitene ob
dobavi, ne zadostuje.
Prekomoreno pregretje skladov ali prisotnost vode med ploščami v skladu lahko
povzroči škodo na površini plošč.

Skladanje
• Plošče skladamo v ležeči položaj.
• Med posamezne plošče vstavimo
zaščitno folijo kot ob dobavi iz tovarne.
• Sklad naj bo visok največ 500 mm.
• Skladiščimo lahko največ 5 skladov,
enega na drugega.
• Palete skadiščimo na ravni vodoravni
podlagi.
• Plošče s sklada dvigamo, nikoli jih
ne vlečemo.

08.2019
05.2021

Pravilno: Plošče s sklada vedno dvigamo!

Obdelava in čiščenje
Obdelava in montaža
Opozorilo: Pazite, da ne poškodujete ali
umažete površine plošč.
Priporočamo tovarniški razrez plošč na mero
skladno s kosovnico naročnika vključno z izdelavo izvrtin za pritrdila.
Obdelava plošča na gradbišču
Če se obdelavi plošč na gradbišču ne moremo
izogniti, postavimo v suhem prostoru delovno
mizo.
Izvrtine za pritrdila naredimo s spiralnim svedrom
iz karbidne trdine. Pazimo, da vrtamo pravokotno
na površino plošč. Za izreze v ploščah uporabimo vbodno žago, žagin list iz karbidne trdine (HM
npr. T141). Za daljše ravne reze uporabimo krožno
žago z vodilom in odsesavanjem prahu, žagin list
npr. diamantni žagin list Swisspearl DZ 24.
Prah, ki nastane pri rezanju in vrtanju, takoj
očistimo.
Po razrezu robove plošče impregniramo z
impregnacijskim sredstvom Luko. Impregnacijsko sredstvo Luko v aplikatorju je na
voljo brezplačno.
Čiščenje
Plošče se lahko umažejo pri obdelavi, montaži ali
zaradi umazanije z gradbenega odra in okolice.
Umazanija na ploščah vsebuje grobe, peščene in fine prašne delce. Fin prah vsebuje tudi

Balkonske plošče Swisspearl
krabonatne spojine, ki se pod vplivom vlage in
ob prisotnosti CO2 v kratkem času spremenijo v vodi netopen kalcijev krabonat. Če tako
umazane plošče želimo očistiti na suho, bodo
grobi delci opraskali površino plošč, medtem ko
bodo na površini s kalcijevim krabonatom ostale
belkaste lise. Suhega čiščenja plošč zato ne
priporočamo.
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Madeže, ki niso apneni ali cementni,
opremo z veliko hladne vode. Uporabimo
visokotlačno črpalko z delovnim tlakom
do 80 barov. Uporabimo šobo s ploskim curkom,
odmik šobe od fasadne plošče minimalno 25 cm.
Nastavitev vedno preizkusimo na manjšem, manj
vidnem delu fasade. Po potrebi uporabimi blago
nevtralno čistilo, ki ne vsebuje topil in abrazivnih
snovi. Čistila za stekla niso primerna.

• Suhi prah je najbolje takoj posesati ali pa uporabimo suho, čisto in mehko krpo, krpo iz mikrovlaken ali podobno.
• Moker prah lahko pusti na površini plošč trajne
madeže, zato ga takoj operemo z veliko vode in
gobo ali mehko krtačo.
Čiščenje plošč po zaključeni montaži
Madeži apna ali cementa
1. Na površino razpršimo 9,5 % vodno
raztopino ocetne kisline.
(Pozor: Ocetno čistilo ne sme priti v
stik z nezaščitenimi kovinskimi elementi).
2. Čistilo naj deluje od 5-20 min.
Ocetno čistilo se ne sme posušiti!
3. Izperemo s hladno vodo z uporabo
visokotlačne črpalke z delovnim
tlakom do 80 barov. Nastavitev tlaka
vedno preizkusimo na manjšem, manj
vidnem mestu.
4. Če madež ni izginil, postopek ponovimo.

Pozor!
Nikoli ne čistimo segretih in od sonca obsijanih
površin z bazičnimi ali kislimi čistili.
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Eternit Slovenija d.o.o.
Anhovo 9
5210 Deskle
T: +386 (0)5 392 16 07
F: +386 (0)5 392 16 57
info@eternit.si
www.eternit.si

Member of the
Swisspearl Group

