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ARDENA
1. Toepassingen
•
•

Geschikt voor buitentoepassingen
Terrassen, tuinpaden en opritten (vanaf een dikte van 3cm)

2. Eigenschappen
•
•
•
•
•
•
•
•

Volkeramische buitentegel van hoge kwaliteit
Geschikt voor intensief gebruik
Geschikt voor plaatsing op tegeldragers
Schimmel- en mosbestendig
Vorstbestendig
Bestand tegen dooizouten
Kleurvast
Krasbestendig

3. Beschikbare kleuren, formaten en accessoires
U vindt alle beschikbare kleuren, formaten en accessoires op onze website:
https://shop.marshalls.be/search?q=ardena
Alle pakketten worden met een plasticfolie omgeven en geleverd op verloren palletten.

4. Plaatsing
U vindt de plaatsingsmogelijkheden op de website, bij elk product. Klachten die voortvloeien uit het niet
opvolgen van deze voorschriften worden niet aanvaard.

5. Onderhoud
Ontdek onze tips en producten voor het schoonmaken van uw terras of oprit. Vergeet ook zeker de
onmiddellijke reiniging na plaatsing niet.
Meer informatie: https://marshalls.be/wp-content/uploads/2021/11/2021-11_Onderhoud-Keramiek_NL.pdf
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ARDENA
6. Technische specificaties
Specificatie

Waarde

Toleranties:

Lengte en breedte: +/- 2 mm (2 cm) | 0,6 % (3cm)
Haaksheid: +/- 2 mm (2cm) | 0,5 % (3cm)
Dikte: +/- 0,5 mm (3cm) | 0,5 % (3cm)

Wateropname:

~ 0,1% (2cm)
≤ 0,5% (3cm)

Buigsterkte:

~ 50 N/mm² (2cm)
31 N/mm² (3 cm)

Lineaire uitzettingscoëfficiënt bij warmte:

α = ~6,4 x 10-6°C-1 (2cm)

Vlekbestendigheid:

Minimum klasse 3 (2cm)
Klasse 5 (3cm)

Chemische weerstand:

GA (2cm)
GA-GLA GHA (3cm)

De verplichte technische specificaties kunt u in onze prestatieverklaringen terugvinden:
https://marshalls.be/dop/.

7. Algemene productinformatie
U vindt de algemene productinformatie op onze website.
We zijn continu bezig met het vernieuwen en verbeteren van onze producten en dus behouden wij ons het
recht om ontwerpen en specificaties te wijzigen zonder voorafgaande verwittiging.
De laatste update is steeds terug te vinden op onze website: www.marshalls.be.
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