
                            Technický list  INB® Agro   

 

 

Dlaždice  INB®Agro ponúkajú pre  svojich užívateľov širokú škálu využitia ako na pochôdzne časti 

pozemku, pri chove zvierat ale aj  pri používaní /presune ťažších poľnohospodárskych strojov . 

 

 

Výhody dlažby v skratke : 

-Dlaždice majú protišmykový povrch. 

-Veľmi dobre odvádzajú vodu skrz otvory. 

-Sú odolné voči mrazu a UV žiareniu. 

-Jednoducho sa inštalujú, montujú/demontujú. 

-Sú odolné voči hnilobe/poveternostným podmienkam. 

-Minimálne náklady na údržbu. 

 

 

Inštalácia dlaždíc:  

1.) Vyrovnajte nerovnosti (hrbolce, diery) pôdy. Položte prvý rad dlaždíc. 

 

-Dôležité! Nechajte dilatačnú medzeru najmenej 0,5cm medzi pevnými bodmi 

(budovy, od okrajovej  konštrukcie predmetov a pod.)pri realizácii. 

 

2.) Druhý rad dlaždíc by mal začínať polovičnou dlaždicou. Jednoducho ich rozrežete 

kotúčovou pílou, prípadne priamočiarou pílou,alebo iným rezným nástrojom.  

Pri ukladaní dlaždíc môžete tiež použiť pákový efekt pomocou lopaty, páčidla -

nepoužívajte však veľmi veľkú silu, dlaždice by mali voľne zapadať do seba. Zabráni sa tak 

napätiu medzi doskami pri extrémne teplom počasí, alebo naopak pri mraze. 

 

3.) Dokončite druhý rad a následne začnite tretí rad znovu celou dlaždicou. A takto 

pokračujte až do položenia poslednej dlaždice Vášho projektu. Dlažba bude týmto 

striedaním celej a polovičnej dlaždice pevná a zaručí maximálny efekt kvalitného využitia. 

  

Poznámka : V prípade, že Vám nevadí nerovnomernosť šírky pri ukladaní celých dlaždíc, 

nemusíte ich rezať, ale treba vždy začínať každý druhý rad od stredu použitej dlaždice. 

 Okraj tým nebudete mať rovný, ale efekt bude samozrejme rovnaký. Môžete použiť napr. 

pri otvorených priestranstvách, chodníkoch  a všade tam, kde nemáte špecifikovaný 

presný tvar priestoru.  



 

4.) Akonáhle máte položené všetky dlaždice, odporúčame vrchnú vrstvu dlaždíc zasypať 

jemným pieskom, štrkom, drevenými štiepkami alebo iným pre vodu dobre priepustným 

materiálom. Nielenže bude voda odtekať lepšie cez tento typ drenáže, ale zároveň celú 

podlahu zafixuje a tiež môže ešte viac vyrovnať drobné nerovnosti v podklade. 

 

Technické parametre :   INB® Agro Dlaždica 

  

Veľkosť dlaždice : 500x500x53mm 

Váha dlaždice     : *6,7kg až 7kg 

Množstvo dlaždíc v m2: 4ks 

Farba : šedá – možná rozdielnosť odtieňov  

Materiál dlaždice : 100% recyklovaný polyetylén a polypropylén  

Unikátny tvar vodných kanálikov umožňuje zachytávať až 2litre vody/m2 v suchšom počasí 

 

Záručné podmienky:  

Záručná doba dlaždíc  INB®Agro  je 24mesiacov . 

Záruka sa vzťahuje iba na výnimočné, skryté chyby dlaždíc spôsobené pri samotnej výrobe. 

Produkty vyrábané z recyklovaných plastov zvyčajne nevykazujú podstatné chyby pri použití viac 

ako 10 rokov, pretože výstupná kontrola produktu ukáže závažný problém ešte vo výrobe 

a k zákazníkovi sa dostáva kvalitný výlisok.  

Pri lisovaní z recyklovaného materiálu môže byť mierna rozdielnosť v tvare dlaždice (do3%) čo sa 

považuje pri tomto type dlaždíc nie za chybu  a nepodlieha to záruke.  

Záruka sa nevzťahuje na rozdielnosť farby produktu, ktorá môže byť pri výrobe z recyklovaného 

materiálu mierne rozdielna. Je to spôsobené technologickým postupom pri spracovaní 

recyklovaných materiálov  rôznych odtieňov. *Aj preto je váha samotného produktu mierne 

rozdielna.  



Záruka sa nevzťahuje  na produkty, ktoré budú poškodené nevhodnou inštaláciou  pri montáži 

a tiež aj samotným nevhodným hazardným používaním. 

Záruka sa nevzťahuje na chyby súvisiace s bežným opotrebením produktu. 
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