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LETÁK K VÝROBKU

Murfor® EFS

PRO ZDIVO S TENKÝMI LOŽNÝMI SPÁRAMI

UMÍSTĚNÍ VÝZTUŽE Murfor® EFS V TENKÝCH LOŽNÝCH SPÁRÁCH

≤ 3 mm
EFS
≥ 20mm

Co je Murfor® EFS?
Murfor® EFS je výztuž do zdiva od přední
společnosti Bekaert, které vám umožní
stavět zdi s důvěrou. Murfor® EFS je
prefabrikovaná výztuž do ložných spár složená ze dvou rovnoběžných drátů spojených
navařeným průběžným vyztužovacím drátem. Murfor® EFS splňuje nejpřísnější
dnešní oborové normy a významně zvyšuje
pevnost zdiva a stabilitu stavby.

Proč používat Murfor®
EFS?

TVAR

POVRCH
Zn

Šířka ( mm )
40
90
140
190

Průřez ( mm )
8 x 1,50
8 x 1,50
8 x 1,50
8 x 1,50

Murfor® EFS kombinuje skvělý výkon s efektivitou a nabízí pro vaše stavby následující
výhody:
• nové architektonické možnosti
• strukturální pevnost
• omezení vzniku trhlin

≥ 20mm

Průřez ( mm )
1,50
1,50
1,50
1,50

3050 mm

BALENÍ

Fe

AISI 302

EFS/Z ( Zn )
EFS/S ( AISI 302 )
• Pro zdivo vystavené
• Pro zdivo v suchém
vlhkosti nebo agresivnímu
prostředí
prostředí

SKLADOVÁNÍ

Při minimální tloušťce lze výztuž Murfor®
EFS snadno vkládat do tenkých ložných
spár. Díky tvaru a správně zvolené délce
prvků Murfor® EFS je práce na staveništi
jednoduchá.
25 prvků ve svazku (75 m)
40 svazků na paletě (3050 m)

UCHOVÁVEJTE
V SUCHU

SPRÁVNĚ

NESPRÁVNĚ
Belgium

CERTIFIKACE

ATG 1973

ISO

Na doporučený typ, množství a umístění se
zeptejte na těchto adresách:
www.bekaert.com/building

ATG

• DALŠÍ CERTIFIKACE: Bekaert je trhu blízko. Společnost Bekaert se snaží vyhovět všem potřebným národním
normám pro výrobky (i v případech, kdy jejich ustanovení jdou nad rámec certifikace CE nebo ISO 9001).
Vyztuž Murfor® ma tento další certifikát: Zulassung DIBt.

Murfor® DESIGN

infobuilding@bekaert.com
Všechny názvy společností Bekaert a ochranné známky
vlastní společnost NV Bekaert SA Zwevegem - Belgie.
Změny vyhrazeny.
Všechny údaje popisují pouze obecnou formu výrobků.
Podrobné údaje najdete ve specifikacích zaslaných na
požádání. © 2008 Bekaert

KOMO

Podívejte se na design Murfor®: www.bekaert.com/building

design by apunta.be - 73.03.22 - 02/2011

Společnost Bekaert vám poradí
nejvhodnější typ výztuže Murfor®
pro daný účel.

CE

• ZNAČKA CE: Murfor® je označen značkou CE podle normy EN 845-3: výztuž ložných spár zdiva.
Podrobnější informace najdete v Prohlášení o shodě, které je k dispozici na vyžádání.

