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Ponudba pvc sestavljivih
puzzle talnih oblog R-tile
je odlična alternativa
tradicionalnim talnim
oblogam, kot so talne obloge
na podlagi smole/epoksidnih
materialov, vinilne talne
obloge in talni premazi.

Uvod
Puzzle talne obloge R-tile zagotavljajo odlične lastnosti preprečevanja
drsenja, zaradi česar so varna in popolna talna obloga za prodajna okolja,
v katerih se giblje veliko ljudi.
Vse puzzle talne obloge R-tile so prejele oznako CE ter so bile uspešno
nameščene v številne komercialne in industrijske objekte vodilnih evropskih
podjetij.
Rešitve za puzzle talne obloge R-tile je mogoče uporabiti celo na neravnih,
vlažnih in prašnih podlagah z malo priprave ali povsem brez priprave
podlage.

R-Tek Manufacturing je zasebna družba z
omejeno odgovornostjo, ustanovljena leta
2009.
Specializirana je za proizvodnjo in dobavo
sodobnih puzzle talnih oblog pod blagovno
znamko R-Tile.

Podjetje R-Tek je prejelo certifikat ISO 9001
in slovi po visokokakovostnih izdelkih,
podprtih z izjemno distribucijsko mrežo,
na osnovi katere je podjetje postalo
vodilni ponudnik puzzle talnih oblog v
Evropi.

Sedež podjetja je v mestu Tyrone v
Severni Irski v 9000 kvadratnih metrov
velikem obratu, ki zadostuje za
vse večje potrebe podjetja R-Tek.

Vsi izdelki so narejeni skladno s standardom
CE 14041:2004, celoten nabor izdelkov
pa izpolnjuje vse relevantne britanske in
evropske standarde.

Podjetje R-Tek samo proizvaja puzzle talne
obloge za polaganje R-Tile, pri čemer
uporablja najsodobnejše stroje za vlivanje.
Delo poteka 24 ur dnevno 5 dni na teden.

Vsi materiali, uporabljeni za izdelke R-Tile,
izpolnjujejo zahteve direktive REACH.

Podjetje Sestavi tla d.o.o. je ekskluzivni
zastopnik podjetja R-tek za področje
Avstrije, Slovenije in Hrvaške. V zadnjih
letih smo imeli obilo uspešnih projektov tako
za mala, srednja in velika podjetja ter za
fizične osebe. Strankam smo na voljo tudi za
manjše količine v barvah iz zaloge.
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Izdelki R-Tile so prejeli oceno A+ skladno s
standardi BREEM.
R-Tek prav tako posluje strogo skladno
z okoljskimi standardi ISO 14001-2004,
kar pomeni 100-odstotno recikliranje vseh
odpadkov, vključno z vsemi zavrnjenimi
ploščami ipd. Te nato zmeljejo in znova
obdelajo za proizvodnjo novih črnih plošč.

Prednosti plošč R-Tile
R-Tek Manufacturing ponuja zanesljive vrhunske rešitve za puzzle talne obloge R-tile za vse
tržne sektorje. Puzzle talne obloge R-tile so popolna rešitev za industrijo, komercialne objekte in
prodajne prostore, garaže in delavnice, tovarne in skladišča, telovadnice in stanovanjska poslopja.
Ključne prednosti izdelkov R-Tile

		
		
		

Sistem polaganja brez
pritrjevanja
Lepilo ni potrebno.

		

Preprosta namestitev

lokacije

Možnost brezplačnega ogleda

Privlačne cene

		

Brez potreb po parni zapori,
tlaku ali lepilu

		

Toplotna izolacija tal

Zmanjšanje prašenja in hrupa

Izjemna trpežnost in
preprečevanje drsenja

Zaviranje ognja – Bfl S1

Zmanjševanje utrujenosti

Preprosto za čiščenje in
vzdrževanje

Preprosto premikanje in
ponovna uporaba

Certifikat CE

Nižji stroški življenjskega cikla

		

Primerno kot povozna površina
za tovorna vozila, tovornjake in
težko delovno opremo

Okoljska prijaznost

		
		

10 razpoložljivih barv

Tehnični certifikati
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Britanski izdelek

Tehnične specifikacije
Tehnične
specifikacije

R-Tile za industrijske objekte

R-Tile za komercialne objekte

Mere plošče

Strukturirana površina: 7 mm – 508 × 508 mm
Strukturirana površina: 9 mm – 508 × 508 mm
Čepki: 7 mm – 508 × 508 mm

Strukturirana površina: 415 mm – 508 × 508 mm
Excel: 5 + 7 mm – 508 × 508 mm
Čepki: 5 mm – 508 × 508 mm
Rebrasta površina: 4 mm – 508 × 508 mm
Skrilavec: 6 mm – 450 × 450 mm

Teža

7 mm: 9,2 kg/m2
9 mm: 13,2 kg/m2

4 mm: 6,4 kg/m2
5 mm: 8 kg/m2
7 mm: 9,21 kg/m2

95 Shore A

92 Shore A (na voljo tudi 82
Shore A na zahtevo)

PVC SGI 1.45

PVC SG 1.45

Trdota

Standard

ISO 868

Material

Debelina

BS EN 428

7 mm ± 0,2 mm
9 mm ± 0,2 mm

4 mm, 5 mm in 7 mm ± 0,2 mm

Abrazija

BS EN 660-2

Skupina obrabe T

Skupina obrabe T

Kolesce

BS EN 425

Brez poškodb

Brez poškodb

Ugrezanje

BS EN 433

0,1 mm

0,1 mm

Razred požarne varnosti

EN 13501-1

BFLS1

BFLS1

Električna upornost

BS EN 1081

s 1Q12Q

s 1Q12Q

Preprečevanje drsenja

BS EN 13893
Nemški standard
DIN 51130

Preprečevanje drsenja DS
R10

Preprečevanje drsenja DS
R10

Kemična odpornost

BS EN 423

Dobra

Dobra

Klorovodikova kislina • 96 % etanol • 96 % metanol • 100 % ocetna kislina • 100 % dušikova kislina
69 % žveplova kislina • 98 % kromova kislina • 40 % toluen, trikloretilen, motorno olje, bencin, urin
Obstojnost na svetlobi
(standard modre volne)

BS EN 20105-B02

7BWS/5GSR

7BWS/5GSR

Toplotna prevodnost

ISO 8302

7 mm: 0,3807 m2 K/W
9 mm: 0,3807 m2 K/W

5 mm: 0,277 m2 K/W
4 mm: 0,218 m2 K/W

Elektrostatično obnašanje

BS EN 1815

2 kV

2 kV

Fleksibilnost

BS EN 435

Fleksibilnost
Brez pojava razpok

Fleksibilnost
Brez pojava razpok

Dimenzijska stabilnost
Pred izpostavitvijo
vročini

BS EN 434

0,11 %

0,11 %

Dimenzijska stabilnost
Po izpostavitvi
vročini

BS EN 434

Povprečno 0,15

Povprečno 0,15
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INDUSTRIJSKI OBJEKTI IN SKLADIŠČA

Vaša
vizija bo
uresničena.
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Industrijski objekti,
tovarne in skladišča
Industrijski objekti, tovarne in skladišča
Strukturirana površina 7 mm in 9 mm z lastovičjim repom
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INDUSTRIJSKA UPORABA
Industrijska tla
Ponudba industrijskih puzzle talnih oblog R-Tile je
boljša od talnih oblog na epoksidni/smolni osnovi. Naj
vam izdamo, zakaj …
Izdelano v EU za velike obremenitve
Industrijske puzzle talne obloge iz PVC-ja R-Tile
ponujajo stroškovno učinkovito, robustno in trpežno
rešitev, ki je bila zasnovana posebej za območja
z nenehno uporabo viličarjev, paletnih vozičkov in
transportnih sredstev.
Puzzle talne obloge za industrijske objekte R-Tile
zahtevajo minimalno vzdrževanje, odlično preprečujejo
drsenje in utrujenost ter blažijo udarce.
Edinstven sistem na klik z lastovičjim repom
Ponudba industrijskih puzzle talnih oblog R-Tile v
celoti ponuja edinstveno, robustnejše spajanje na klik
z lastovičjim repom, ki omogoča hitro in preprosto
polaganje. Ta edinstveni stik z lastovičjim repom poleg
tega zagotavlja, da so tla po polaganju skorajda
povsem gladka in brez spojev.
Rešitve za puzzle talne obloge R-Tile je mogoče
uporabiti celo na neravnih, vlažnih in prašnih
podlagah z malo priprave ali povsem brez priprave
podlage.

Barve

Prej

Temno siva
RAL 7015

Svetlo siva
RAL 7045

Črna
RAL 9004

Modra
RAL 5005

Modra
RAL 3020

Rumena
RAL 1018

Zelena
RAL 6005

Bordojsko
rdeča
RAL 3016

Bela
RAL 9003

Bež
RAL 1002

Potem

Ogled videoposnetkov o namestitvi, iskalni niz R-Tek
Manufacturing Ltd.

INDUSTRIJSKI OBJEKTI, TOVARNE IN SKLADIŠČA
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INDUSTRIJSKA UPORABA
Vrsta izdelka

Puzzle talne obloge s
strukturirano površino 7 mm in
9 mm na klik z lastovičjim repom

Puzzle talne obloge z rebrasto
površino 7 mm in 9 mm na klik z
lastovičjim repom
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Puzzle  talne obloge s čepki
7 mm in 9 mm na klik z
lastovičjim repom

Zaščita pred
elektrostatično
razelektritvijo /
antistatične lastnosti
5 mm in 7 mm
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ZAŠČITA PRED ELEKTROSTATIČNO
RAZELEKTRITVIJO

Zaščita pred elektrostatično
razelektritvijo / antistatične
lastnosti
Talna obloga
Možnost nakupa prevodnih in antistatičnih puzzle
talnih oblog R-tile z razpršitvijo električnega
naboja za vse industrijske sektorje. Zaščita pred
elektrostatično razelektritvijo
Plošče izpolnjujejo standard IEC 61340-5-1:2016.
Talne plošče z zaščito pred elektrostatično
razelektritvijo R-Tile so plošče, ki
razpršijo statično elektriko, ali prevodne talne
obloge, zasnovane za uporabo na območjih, kjer
je treba opremo ali ljudi zaščiti pred tveganji
statične razelektritve.
Puzzle talne obloge R-tile z zaščito pred
elektrostatično razelektritvijo so izdelane z
brizgalnim vlivanjem, ki zagotavlja nenehno zaščito
pred elektrostatično razelektritvijo, pri pravilni
uporabi z ozemljitvenim kompletom in prevodnimi
vodniki pa ustvari varna prevodna tla, ki jih je
mogoče uporabiti kot primarna tla.

Ogled videoposnetkov o namestitvi, iskalni niz R-Tek
Manufacturing Ltd.

Barve

Temno siva
RAL 7015

Svetlo siva
RAL 7045

INDUSTRIJSKI OBJEKTI, TOVARNE IN SKLADIŠČA
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Črna
RAL 9004

Modra
RAL 5005

Modra
RAL 3020

ZAŠČITA PRED ELEKTROSTATIČNO
RAZELEKTRITVIJO

Vrsta izdelka

Plošče s strukturirano
površino
7 mm in 9 mm na klik z lastovičjim repom
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Komercialni prostori
Strukturirana površina z lastovičjim repom 5 mm
Excel 5 mm in 7 mm
Rebrasta površina 5 mm
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KOMERCIALNI PROSTORI
Talne obloge za
komercialne prostore
Ponudba puzzle talnih oblog R-Tile za
komercialne in prodajne prostore je odlična
alternativa tradicionalnim talnim oblogam za
prodajne prostore, kot so tekstilne in vinilne
talne obloge.
Puzzle talne obloge R-Tile za komercialne in
prodajne prostore zagotavljajo odlične
lastnosti preprečevanja drsenja,
zaradi česar so varna in popolna talna
obloga za prodajna okolja, v katerih se giblje
veliko ljudi.
Ponudba komercialnih talnih oblog R-Tile
je na voljo v dveh izvedbah, v standardni
izvedbi in kot dizajn kolekcija. V ponudbi so
najrazličnejše teksture, barve in debeline.
Vse talne plošče R-Tile so prejele oznako CE
ter so bile uspešno nameščene v številne
komercialne in prodajne objekte vodilnih
evropskih podjetij.

Barve

Prej

Potem

Ogled videoposnetkov o namestitvi, iskalni niz R-Tek
Manufacturing Ltd.
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Temno siva
RAL 7015

Svetlo siva
RAL 7045

Črna
RAL 9004

Modra
RAL 5005

Modra
RAL 3020

Rumena
RAL 1018

Zelena
RAL 6005

Bordojsko
rdeča
RAL 3016

Bela
RAL 9003

Bež
RAL 1002

KOMERCIALNI PROSTORI
Vrsta izdelka

Puzzle talne obloge s
strukturirano površino 4 mm
in 5 mm na klik z lastovičjim
repom

Puzzle talne obloge z
rebrasto površino
4 mm in 5 mm Lastovičji
rep na klik

Puzzle talne obloge s
čepki 5 mm z lastovičjim
repom
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Puzzle talne obloge

Excel 5 mm in 7 mm
Skriti spoj

Komercialni prostori in
stanovanjska poslopja,
garaže
5 mm in 7 mm s strukturirano površino
5 mm z rebrasto površino
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KOMERCIALNE IN ZASEBNE GARAŽE
Talne obloge za garaže
Ponudba puzzle talnih oblog R-tile za garaže
je popolna rešitev za tla v komercialnih in zasebnih
garažah.
Puzzle talne obloge se preprosto namestijo in
vzdržujejo ter so odporne proti udarcem, zaradi česar
so primerna talna obloga na močno obremenjenih
delovnih območjih.
Vse puzzle talne obloge R-tile ponujajo razred
preprečevanja drsenja R10, odporne so proti širjenju
ognja ter zagotavljajo visoko zvočno izolacijo
in zmanjševanje prašenja.
Vse talne plošče so prejele oznako CE ter so bile
uspešno nameščene v številne zasebne in komercialne
garaže.

Barve

Prej

Potem

Temno siva
RAL 7015

Svetlo siva
RAL 7045

Črna
RAL 9004

Modra
RAL 5005

Modra
RAL 3020

Rumena
RAL 1018

Zelena
RAL 6005

Bordojsko
rdeča
RAL 3016

Bela
RAL 9003

Bež
RAL 1002

Ogled videoposnetkov o namestitvi, iskalni niz R-Tek
Manufacturing Ltd.

TALNE OBLOGE ZA GARAŽE
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KOMERCIALNE IN ZASEBNE GARAŽE

Vrsta izdelka

Puzzle obloge s strukturirano
površino 5 mm in 7 mm na klik z
lastovičjim repom

Puzzle talne obloge z rebrasto
površino 5 mm in 7 mm na klik z
lastovičjim repom
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Puzzle  talne obloge s čepki
5 mm in 7 mm na klik z
lastovičjim repom

Telovadnice
4 mm, 5 mm in 7 mm
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TELOVADNICE
Talne obloge za telovadnice
Ponudba puzzle talnih oblog R-Tile za telovadnice
je popolna rešitev za tla v vseh fitnes centrih ali
domači telovadnici. Združujejo profesionalno
površinsko obdelavo v 10 svetlih in privlačnih barvah
z nedrsečo površino, ki je topla in mehka za hojo.
Puzzle talne obloge R-Tile za telovadnice namestite
hitro in preprosto ter jih je mogoče uporabiti celo na
neravnih, vlažnih in prašnih podlagah z malo priprave
ali povsem brez priprave podlage.
7-milimetrske talne plošče R-Tile so bile asnovane
tako, da prenesejo visoke obremenitve zaradi športne
opreme in so odporne proti udarcem, ki se pojavljajo
ob padcu uteži. Primerne so kot talna obloga v
domačem fitnesu ali komercialnih športnih objektih.

Barve

Prej

Potem

Ogled videoposnetkov o namestitvi, iskalni niz R-Tek
Manufacturing Ltd.
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Temno siva
RAL 7015

Svetlo siva
RAL 7045

Črna
RAL 9004

Modra
RAL 5005

Modra
RAL 3020

Rumena
RAL 1018

Zelena
RAL 6005

Bordojsko
rdeča
RAL 3016

Bela
RAL 9003

Bež
RAL 1002

TELOVADNICE
Vrsta izdelka

Puzzle talne obloge s strukturirano
površino 5 mm in 7 mm na klik z
lastovičjim repom

Puzzle talne obloge z rebrasto
površino 5 mm in 7 mm na klik z
lastovičjim repom
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Puzzle talne obloge s čepki
5 mm in 7 mm na klik z
lastovičjim repom

Vrsta izdelka
23

Strukturirana
površina z
lastovičjim repom
4 mm in 5 mm
7 mm in 9 mm
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Strukturirana površina z lastovičjim
repom
To je naša najbolj priljubljena in uspešna puzzle talna
obloga za industrijske objekte. Edinstven in robustnejši
visokokakovostni spoj na klik z lastovičjim repom, ki je
po polaganju skoraj neviden, pomeni boljšo rešitev
za talne obloge od talnih oblog na epoksidni/smolni
osnovi.
Mogoča je uporaba v komercialnih objektih (4 mm in
5 mm), tovarnah in skladiščih (7 mm) ter v težki
industriji (9 mm).
Visoko odporne industrijske puzzle talne obloge R-Tile

Barve

polagate brez lepljenja, zaradi česar jih lahko namestite
hitro in preprosto, poleg tega zahtevajo minimalno
pripravo podlage. Izdelane so iz trpežnega PVC-ja, ki
prenese visoke točkovne obremenitve in udarce
ter se ponaša z 10-letnim jamstvom.
Na voljo v 10 standardnih barvah.

Ključne prednosti:
Hitra in preprosta namestitev
Brez potreb po parni zapori,
tlaku ali lepilu
Zmanjšane emisije HOS
Preprečevanje drsenja – R10

Temno siva
RAL 7015

Svetlo siva
RAL 7045

Črna
RAL 9004

Modra
RAL 5005

Modra
RAL 3020

Rumena
RAL 1018

Zelena
RAL 6005

Bordojsko
rdeča
RAL 3016

Bela
RAL 9003

Bež
RAL 1002

STRUKTURIRANA TALNA OBLOGA Z LASTOVIČJIM REPOM
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Excel (skriti spoj)
5 mm in 7 mm
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Excel (skriti spoj)
Na voljo v debelinah 5 mm in 7 mm.
Puzzle talne obloge R-Tile Excel ponujajo enake lastnosti
kot standardne plošče z lastovičjim repom in strukturirano
površino, dodatno pa se ponašajo s sistemom na klik s
skritim spojem in prirezanim robom, ki zagotavlja bolj
tradicionalen videz vinilnih plošč.
Na voljo v dveh debelinah, 5-milimetrske puzzle talne
obloge so primerne samo za pohodne površine,
7-milimetrske puzzle talne obloge pa so primerne za
pohodne površine in površine, po katerih se premikajo
lažja vozila s kolesi.

Puzzle talne obloge R-Tile Excel so namenjene polaganju
brez lepljenja, zato to poteka hitro in preprosto ter
zahteva minimalno pripravo podlage.
Izdelane so iz trpežnega PVC-ja, ki prenese visoke
točkovne obremenitve in udarce, nadalje pa se ponaša z
10-letnim jamstvom.
Na voljo v 10 standardnih barvah.

Ključne prednosti:
Hitra in preprosta namestitev
Brez potreb po parni zapori,
tlaku ali lepilu

Barve

Zmanjšane emisije HOS
Preprečevanje drsenja – R10

Temno siva
RAL 7015

Svetlo siva
RAL 7045

Črna
RAL 9004

Modra
RAL 5005

Modra
RAL 3020

Rumena
RAL 1018

Zelena
RAL 6005

Bordojsko
rdeča
RAL 3016

Bela
RAL 9003

Bež
RAL 1002

TALNE OBLOGE EXCEL
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Skrilavec (skriti spoj)
6 mm
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Skrilavec
Na voljo samo v debelini 6 mm. Puzzle talna obloga
R-Tile z videzom skrilavca je bila razvita za izpolnjevanje
zahtev v komercialnih in stanovanjskih objektih ter bivalnih
prostorih.
Edinstvena površinska obdelava z videzom skrilavca se
ponaša s skritim spojem in prirezanim robom za
polaganje na klik ter daje vtis keramičnih ploščic, hkrati pa
zagotavlja vse prednosti vinilnih talnih oblog.
Puzzle talne obloge za polaganje z videzom skrilavca
R-Tile so primerne samo za pohodne površine.

Puzzle talne obloge R-Tile z videzom skrilavca
so namenjene polaganju brez lepljenja, zato to poteka
hitro in preprosto, poleg tega zahtevajo minimalno
pripravo podlage.
Izdelane so iz trpežnega PVC-ja, ki odlično preprečuje
drsenje in je zelo udoben za hojo, hkrati pa se ponaša z
10-letnim jamstvom.
Na voljo v standardnih barvah.

Ključne prednosti:
Hitra in preprosta namestitev
Brez potreb po parni zapori,
tlaku ali lepilu

Barve

Zmanjšanje prašenja in hrupa
Toplotna izolacija tal
Temno siva
RAL 7015

Svetlo siva
RAL 7045

Črna
RAL 9004

Modra
RAL 5005

Modra
RAL 3020

Rumena
RAL 1018

Zelena
RAL 6005

Bordojsko
rdeča
RAL 3016

Bela
RAL 9003

Bež
RAL 1002

Preprosto za čiščenje in vzdrževanje

TALNA OBLOGA Z VIDEZOM SKRILAVCA
29

Rebrasta površina
4 mm, 5 mm in 7 mm
UVOD
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Rebrasta površina
Puzzle talne obloge R-Tile z rebrasto površino so na voljo
v debelinah 4 mm in 5 mm.
Puzzle talne obloge R-Tile z rebrasto površino ponujajo
enake lastnosti kot naše standardne plošče z lastovičjim
repom in strukturirano površino, dodatno pa še sistem
na klik z ujemajočimi se robovi, zaradi katerih
so po polaganju spoji na klik tako rekoč nevidni, tla pa na
videz povsem gladka.
4-milimetrske talne plošče z rebrasto površino
so primerne samo za pohodne površine, 5-milimetrske
pa so primerne za pohodne površine in površine, po
katerih se premikajo lažja vozila, npr. avtomobili.

Obe različici plošč z rebrasto površino na klik sta
namenjeni polaganju brez lepljenja, zato to poteka hitro
in preprosto ter z minimalno pripravo podlage. Vse puzzle
talne obloge R-Tile so izdelane iz trpežnega
PVC-ja, ki prenese visoke točkovne obremenitve in udarce,
nadalje pa se ponaša z 10-letnim jamstvom.
Na voljo v 10 standardnih barvah

Ključne prednosti:
Primerno kot povozna površina za
tovorna vozila, tovornjake in težko
delovno opremo
Preprosta namestitev

Barve

Konkurenčne cene
Možnost brezplačnega ogleda
lokacije
Britanski izdelek

Temno siva
RAL 7015

Svetlo siva
RAL 7045

Črna
RAL 9004

Modra
RAL 5005

Modra
RAL 3020

Brez potreb po parni zapori,
tlaku ali lepilu
Zmanjšanje prašenja in hrupa

Rumena
RAL 1018

Zelena
RAL 6005

Bordojsko
rdeča
RAL 3016

Bela
RAL 9003

Bež
RAL 1002

Izjemna trpežnost in
preprečevanje drsenja
Toplotna izolacija tal

TALNA OBLOGA Z REBRASTO POVRŠINO
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Čepki
5 mm in 7 mm
UVOD
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Čepki

Ključne prednosti:

Puzzle talne obloge R-Tile s čepki so originalna različica v
ponudbi izdelkov R-Tile ter so še vedno zelo
priljubljene povsod, kjer se giblje veliko ljudi.
Plošče R-Tile s čepki ponujajo enake lastnosti kot talne
plošče z lastovičjim repom R-Tile s strukturirano površino,
na voljo pa so v debelinah 5 mm in 7 mm.
5-milimetrske puzzle talne obloge R-Tile s čepki je mogoče
uporabiti v komercialnih okoljih z lažjo dejavnostjo,
7-milimetrske plošče pa so primernejše za tovarne in
skladišča.
Na voljo v standardnih barvah.

Barve

Temno siva
RAL 7015

Svetlo siva
RAL 7045

Črna
RAL 9004

Modra
RAL 5005

Modra
RAL 3020

Rumena
RAL 1018

Zelena
RAL 6005

Bordojsko
rdeča
RAL 3016

Bela
RAL 9003

Bež
RAL 1002

TALNA OBLOGA S ČEPKI
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Hitra in preprosta namestitev
Brez potreb po parni zapori,
tlaku ali lepilu
Zmanjšane emisije HOS
Preprečevanje drsenja – R10

Barve
Rampe, robovi in vogali
Ponudba puzzle talnih oblog R-Tile je na voljo tudi
z letvami za robove in vogale, s katerimi ustvarimo
matirano površino ali poskrbimo za varen in lahek
dostop peš ali z vozili.

Temno siva
RAL 7015

Svetlo siva
RAL 7045

Črna
RAL 9004

Modra
RAL 5005

Modra
RAL 3020

Rumena
RAL 1018

Zelena
RAL 6005

Bordojsko
rdeča
RAL 3016

Bela
RAL 9003

Bež
RAL 1002

Na voljo v debelinah 4 mm, 5 mm, 7 mm in 9 mm
ter v 10 standardnih barvah.

RAMPE, ROBOVI IN VOGALI
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Namestitev
Ogled videoposnetkov o namestitvi, iskalni niz R-Tek
Manufacturing Ltd.
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Namestitev
PRIPOROČENI POSTOPEK NAMESTITVE: Te opombe naj vam bodo samo v pomoč,
saj informacije navajamo v dobri veri, pri čemer pa ne dajemo zagotovil, ker se lahko razmere na mestu namestitve razlikujejo in so zunaj
našega nadzora.

1.

PRED ZAČETKOM NAMESTITVE
RAZMISLITE O NASLEDNJEM:
• MADEŽI/RAZBARVANJE
• MADEŽI ZARADI GUMIJASTIH KOLES
Nekatera gumijasta kolesa in pnevmatike lahko na tleh
pustijo madeže. To je posledica kemijske reakcije med
antioksidantom, ki se uporablja v nekaterih vrstah gume, in
plastifikatorjem, ki se uporablja v vinilu. Reakcija pušča rjavo
barvo, zato je manj vidna na nekaterih barvah plošč
(temno siva, terakota in črna). R-Tile v primeru
močne verjetnosti nastanka madežev na tleh zaradi koles,
barv za lase in drugih močnih kemikalij priporoča, da
razmislite o dvokomponentnem poliuretanskem premazu
na vodni osnovi brez topil, namenjenem odstranjevanju
razbarvanja/madežev. Priporočamo uporabo izdelkov Dr.
Schultz.

• POLAGANJE BREZ LEPLJENJA ALI Z LEPLJENJEM?
Plošče R-Tile je mogoče položiti na katero koli trdo podlago in
v večini situacij ne zahtevajo lepljenja. Priporočamo lepljenje
plošč v naslednjih okoliščinah.
• NEPOSREDNA SONČNA SVETLOBA
Priporočljivo je, da plošče prilepite na območjih, ki so
izpostavljena neposredni sončni svetlobi, na primer pred
steklenimi vrati in stenami, na južni strani objektov,
pred nakladalnimi vrati ipd. Plošče na neposredni sončni
svetlobi se lahko močno segrejejo in raztezajo hitreje od
preostale talne površine.
• TEŽKA TOVORNA VOZILA IN/ALI MAJHNI OBRAČALNI 		
		
POLMERI
Nekatere zasnove viličarjev in paletnih vozičkov lahko povzročajo
težave, v to kategorijo spadajo tudi težka tovorna vozila z
majhnimi kolesi, zlasti električni vozički, pri katerih so
akumulatorji nameščeni nad glavnimi pogonskimi kolesi. Če
uporabljate ta tip vozila, vam močno priporočamo, da plošče
preizkusite s tovornimi vozili, preden se odločite glede
nakupa določene debeline.

•

•

UV-OBSTOJNOST
Izdelkov R-Tile ne priporočamo za zunanjo uporabo, saj
barve niso UV-obstojne.

NADZOR ŠARŽE
Ne moremo jamčiti 100-odstotne ponovljivosti barvnih
odtenkov med proizvodnimi šaržami. Za vsako posamezno
naročilo bomo izbrali plošče iz iste šarže. Če potrebujete
dodatne plošče ali se odločite razširiti obloženo površino, pa
ne moremo jamčiti, da bodo tudi za takšna dodatna naročila
plošče izbrane iz iste šarže.

• ZUNANJI VIRI TOPLOTE/KATALIZATORJI
Pečice, peči in katalizatorji lahko tla močno segrejejo ter
povzročijo raztezanje plošč. Za preprečitev te težave prilepite
plošče pred pečico oz. pečjo ali pod mestom, nad katerim bo
katalizator parkiranega vozila.
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Namestitev
ORODJE IN
OPREMA:

2.

Potrebujete samo gumijasto kladivo, ki ne pušča sledi, zidarsko vrvico
ali drug pripomoček za zarisovanje ravnih črt in pripomoček za
rezanje plošč. Plošče R-Tile lahko režete na več načinov,
kar je precej odvisno od vaših osebnih želja, izkušenj in
orodja, ki ga imate pri roki. Sami pa priporočamo naslednje:
•

Rezalnik za plošče/giljotina

•

Olfa/tapetniški nož s konkavnim rezilom
Vedno uporabljajte ravni rob in nosite
rokavice za zaščito pred urezninami.

•

Električna vbodna žaga s srednje grobim
ali grobim rezilom za les

•

Namizna ali tračna žaga s srednje grobim
ali grobim rezilom za les

GILJOTINA

NAMESTITEV

3.

POVZETEK KLJUČNIH TOČK:
•

Plošče naj se aklimatizirajo, med polaganjem pa naj bo
temperatura vsaj 15 °C.

• Odprite paleto in plošče razporedite po tleh, preden začnete
polaganje.
•

Začnite na sredini in zarišite kvadrat z zidarsko vrvico ali
laserjem.

•

Ne delajte s silo. Privzdignite vogal plošče in nežno s
kladivom potolcite po spojih, da se usedejo.

•

Talna obloga naj se dobro uleže, preden izvedete
meritve ter plošče narežete za polaganje ob stene in okoli
drugih ovir.

•

Pustite 5 mm prostora med ploščami in vsemi fiksnimi
predmeti.

•

Pripravite šablono za vse težje/ zahtevnejše izreze.

?

ELEKTRIČNA VBODNA ŽAGA

Polaganje plošč R-Tile je tako preprosto kot
sestavljanje sestavljanke. Če se spoji ne
prilegajo, ne da bi jih morali polagati na silo,
obstaja precejšnja možnost, da delate nekaj
narobe.
Če plošč ne morete povezati s preprostim in
rahlim udarcem s kladivom, je to prvi znak težav
ter pomeni, da niso ustrezno poravnane.

TAPETNIŠKI NOŽ S
KONKAVNIM REZILOM

UVOD
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Namestitev
1. KORAK

TEMPERATURA – POČAKAJTE, DA SE PLOŠČE
AKLIMATIZIRAJO
•

Ne polagajte pri temperaturah pod 15 °C.

•

Plošč ne poskušajte položiti takoj po dostavi,
ampak naj se pred tem aklimatizirajo na sobno 
temperaturo, preden začnete polaganje. Priporočamo,
da počakate 24 ur, kar pa je v vsakem primeru odvisno od
temperature, saj se pri višjih temperaturah plošče
hitreje aklimatizirajo. Če nimate dovolj časa, priporočamo, da
plošče na paleti razdelite na manjše količine, da se bodo
hitreje aklimatizirale.

2. KORAK

PRIPRAVA
•

Pometite ali posesajte tla, da odstranite delce umazanije.

•

Odstranite vse izbokline na tleh.

•

Morebitne luknje zapolnite z izravnalno maso
za tla s hitrim sušenjem, na primer Ardurapid A46 ali
podobno.

•

Za neravne površine, ki zahtevajo glajenje, uporabite
gladilno maso, kot je Ardex Feather Finish.

•

Če je polaganje potrebno pri temperaturi pod 15 °C, med
ploščami ter fiksnimi predmeti pustite večji ekspanzijski spoj
in/ali vključite ekspanzijski spoj vsakih 8 do 10 metrov.

3. KORAK

UREDITEV POVRŠINE

4. KORAK

POSTOPEK NAMESTITVE

•

Priprava na delo / točka začetka polaganja je drugačna
pri ploščah z odprtimi spoji kot pri ploščah s skritimi spoji.

•

Ko ste opredelili začetno točko in zarisali ravne linije, je čas,
da začnete polagati plošče.

•

Pomembno: Pri obojem je ključnega pomena, da
so robovi plošč vedno povsem vzporedni ali pravokotni.
Močno priporočamo, da uporabljate zidarsko
vrvico, laser ali mizarski kotnik za pripravo
mesta polaganja in zagotovite, da bodo robovi plošč
vedno pod pravim kotom.

• V prvi vrsti priporočamo, da plošče razporedite po tleh. Tako
se bodo usedle.
•

Nato jih spojite, tako da vogal plošče privzdignete in ga
poravnate z drugo ploščo, pri čemer morata biti stika
poravnana.

•

Z gumijastim kladivom nežno potolcite po spojih, pri čemer
začnite na vogalu.

Namestitev
ZAČNITE TUKAJ: Začetna točka na ploščah z vidnimi spoji naj bo vedno
čim bližje sredini prostora. Pri ploščah s skritim spojem pa začnite v vogalu sobe.

NAVODILA ZA NAMESTITEV
PLOŠČ Z VIDNIMI SPOJI R-TILE:
1. Začnite čim bližje sredini prostora.
2. S kredo ali laserjem zarišite liniji A-A in B-B.
Biti morata pravokotni.
3. Z gumijastim kladivom potolcite po liniji,
pri čemer začnite na vogalu plošče in nadaljujte
navzven proti robu plošče.
4. Nadaljujte v krogu, da obdelate vse vogale.
5. Ko ste položili vse plošče, naj se talna obloga
usede, preden izmerite in položite še zadnje narezane plošče.
6. Pustite vsaj 5 mm ekspanzijskega stika
med ploščami in vsemi fiksnimi predmeti.

NAVODILA ZA NAMESTITEV PLOŠČ S SKRITIMI SPOJI R-TILE:
1. Previdno odmerite 20 cm na vsakem koncu stene ter
s kredo ali laserjem zarišite liniji A-A in B-B. Liniji morata biti pod
kotom 90 stopinj.
2. Plošče s skritim spojem položite ob stene in z vidnim spojem na
levo. Zelo pomembno – prve vrste položite v povsem ravno linijo, saj
bo vsakršna napaka vplivala na celotno površino.
3. Plošče polagajte z desne proti levi, pri čemer naj bo skriti rob
vedno na vrhu vidnega. Poravnajte jezičke na vogalu, da si s tem
pomagate pri poravnavi plošč. Polagajte po eno vrsto naenkrat.
Torej zaključite vsako vrsto, preden začnete polagati naslednjo.
4. Obrežite robne plošče, pri čemer pustite 5-milimetrski ekspanzijski
stik med ploščo in vsemi fiksnimi predmeti.

UVOD
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Namestitev

NAVODILA ZA NAMESTITEV PLOŠČ Z ZAŠČITO PRED
ELEKTROSTATIČNO RAZELEKTRITVIJO:
Plošče z zaščito pred elektrostatično razelektritvijo vsebujejo vlakna iz
nerjavnega jekla, ki so lahko vidna na površini plošč. To je neizogiben
del proizvodnega postopka in je bistvenega pomena za optimalno
delovanje talne obloge z zaščito pred elektrostatično razelektritvijo.
Preverite plošče. Če videz ni sprejemljiv, ne nadaljujte polaganja, saj
ne prevzemamo obveznosti zamenjave izdelkov ali povračila kupnine
zanje, če je položenih več kot 10 m² talnih oblog.
Za popolno zaščito pred elektrostatično razelektritvijo morajo biti
plošče ozemljene.
To dosežete s položitvijo mreže črnega električno prevodnega traku
pod vse stike z lastovičjim repom med dvema ploščama v eni smeri,
tako da so v stiku s trakovi vse plošče, v drugi smeri pa položite
trakove na vsakih 5 mm (glejte sliko). Ozemljitvena mesta je treba
zagotoviti na vsakih 60 do 80 m² talne obloge R-Tile z zaščito pred
elektrostatično razelektritvijo in/ali vsaki ozemljitveni točki vsakega
ločenega odseka/prostora s talno oblogo R-Tile z zaščito pred
elektrostatično razelektritvijo. Ozemljitvena točka naj bo v kotu
prostora ali ob steni, da se uporabniki na njej ne bi spotikali.

4.

NAMEŠČANJE IN
POVRŠINSKA
OBDELAVA

ZA POPOLNO POVRŠINO:
•

Pustite 5 mm prostora med ploščami in vsemi fiksnimi
predmeti (stenami in stroji).

•

Pokrijte 5-milimetrski ekspanzijski stik med ploščami
in stenami s pokrivnimi profili.

•

Spodrežite lesene vratne okvirje in plošče potisnite podnje.

•

Pri kovinskih vratnih okvirjih odrežite material talne obloge,
tako da bo največ 5 mm oddaljen od okvirja, in nato okoli
okvirja zarišite obris s kredo.

•

Uporabite elemente obloge R-Tile za rampe in vogale, s
katerimi ustvarimo matirano površino ali poskrbimo za varen
in lahek dostop vozil.

UVOD
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•

Plošče bo morda treba prilepiti, če bodo izpostavljene
neposredni sončni svetlobi.

•

Da bodo vaša tla privlačna, jih redno pometite, za rutinsko
vzdrževanje pa uporabite polirno-sušilni stroj z vrtljivimi
koluti.

Čiščenje in
vzdrževanje
PRIPOROČENO ČIŠČENJE ZA GLADKE STRUKTURIRANE
POVRŠINE

Pomnite: Ne priporočamo uporabe industrijskih blazin
za čiščenje, ki vključujejo diamantne delce, saj lahko
poškodujejo talno oblogo R-Tek.

Ustrezno čiščenje je izjemno pomembno za ohranitev površine talne
obloge R-Tek.

PRIPOROČILO GLEDE KEMIČNIH SREDSTEV

Ob uporabi ustreznega stroja za čiščenje in ustreznih kemičnih čistilnih
sredstev bodo vaša tla vedno videti čista, hkrati pa bodo varno
preprečevala drsenje.

AKTIVNA čistila za polirno-sušilne stroje za trdovratne nečistoče bodo
odstranila celo najtrdovratnejše maščobe in plesen. Zagotavljajo malo
penjenja in so posebej primerna za sušilno-sesalne stroje. So popolna
za čiščenje velikih skladišč, prodajnih prostorov z veliko količino
ljudi, proizvodnih obratov, garaž ipd. Hitro odstranjevanje maščob
zagotavlja, da je potreben samo en prehod s strojem. Uporaba
ustreznega kemičnega sredstva je ključnega pomena, saj kemično
sredstvo nižje kakovosti ne bo odstranilo vseh nečistoč in maščob,
zato bodo tla ostala umazana in morda celo spolzka.

Močno priporočamo, da za čiščenje talnih oblog R-Tek uporabljate
polirno-sušilni stroj z ustreznim sušilnim sredstvom in blazino. Z
veseljem vam bomo priporočali stroje za čiščenje različno velikih
talnih površin. Pomembno je, da uporabljeni stroj omogoča dovolj
močan pritisk na tla in je opremljen z blazino, ki se ob stiku s tlemi
dovolj stisne, da omogoči učinkovito čiščenje.

Priporočamo »detergent za polirno-sušilne stroje« (ali podobnega),
glejte priložene podrobnosti.

Pomembno je tudi, da tla temeljito pometete pred uporabo polirnosušilnega stroja, če so prisotne velike količine prahu, ostružkov in
drugih nečistoč.
Priporočamo, da uporabite visokokakovosten pometalni stroj,
s katerim boste s tal odstranili prah.

Priporočena kemična raztopina

Odvisno od vaših zahtev je lahko priporočljiva tudi uporaba
kombiniranega stroja, ki v enem koraku tla pomete, polira in osuši.

Za visoko učinkovito poliranje 1 del kemičnega sredstva razredčite z
10 deli vroče vode.
Za vzdrževalno čiščenje 1 del kemičnega sredstva razredčite z 80
deli vroče ali hladne vode.

Če prah in nečistoče niso prisotni, bo zadostoval polirno-sušilni stroj.

USTREZNA VELIKOST STROJA

PRIPOROČENO ČIŠČENJE ZA GLADKE STRUKTURIRANE POVRŠINE
Močno priporočamo uporabo talnih blazin za uspešno čiščenje
gladkih strukturiranih tal.

Obvezno izberite ustrezno velikost stroja za svoje področje uporabe.
Na voljo so stroji za čiščenje talnih površin vseh velikosti, od 50 m2
do 50.000 m2. Z veseljem vam bomo priporočili podjetja, ki se
ukvarjajo s čiščenjem in vzdrževanjem, kjer vam bodo svetovali o
ustrezni velikosti stroja in urniku čiščenja vaših talnih površin.

Talne blazine so učinkovitejše od polirnih krtač, saj so trdneje v stiku
s tlemi in jih torej očistijo učinkoviteje. Odvisno od obremenjenosti tal
uporabite spodaj navedene čistilne blazine:

Če sledite urniku čiščenja, bodo vaša tla R-Tek vedno čista in
nedrseča.

RDEČA BLAZINA – PREPROSTO ČIŠČENJE IN
VZDRŽEVANJE
MODRA BLAZINA – SREDNJE ČIŠČENJE IN
VZDRŽEVANJE
ZELENA BLAZINA – ZAHTEVNO VZDRŽEVANJE

Ogled videoposnetkov o namestitvi, iskalni niz R-Tek
Manufacturing Ltd.
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SESTAVI TLA d.o.o.,
Zg.Luša 21 A, 4227 Selca
TELEFONSKA ŠTEVILKA: 00386 (0) 51 487 424
E-POŠTA: info@sestavi-tla.si
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