
  

    

 

   
 

 

23,3 6,5cmcm ×  
0,01515m2   

 cca 4 52 , kg/m2 
5-6kg/m2  

 

 

 

PODROČJA UPORABE 
NOTRANJA UPORABA:  obloga zidov suhih 
notranjih prostorov  
ZUNANJA UPORABA: obloga fasad, coklov, 
parapetnih in škarpnih zidov ter druge 
ver kalne površine  
Namenjen je za uporabo na privatnih in javnih 
površinah.  

NEGA  
Izdelek se lahko čis  suho (z metlico ali čopičem 
z nežnimi šče nami) ali mokro (z mehko gobo 
in blagimi v vodi razredčenimi detergen ).  
Nikakor ni primerno čiščenje z žično ščetko, 
močnimi krtačami ali agresivnimi čis lnimi 
sredstvi. 
 

VZDRŽEVANJE  
Izdelek je primeren za uporabo tako v 
notranjih, kot tudi zunanjih prostorih. Če je 
izdelek zunaj na izpostavljenih površinah, je 
potrebna letna impregnacija s sredstvi za 
impregnacijo naravnega kamna ali cementnih 
izdelkov.  

Opeka Classic je replika prave opeke namenjena oblaganju notranjih in zunanjih navpičnih
površin. Slip opeka je tanjša od izvirnika in ne zavzame veliko prostora, vseeno ohrani enak 
videz kot polna opeka. Model je primeren za notranje in zunanje površine ( obloge fasad, 
cokla, škarp, parapetnih zidov in sten ). V kvadraturo je že zajeta standardna fuga 1-1,5cm.
Navodila za uporabo in splošni pogoji poslovanja so strankam dostopni na spletni
strani podjetja: www.akamen.si

Akamen, trgovina, proizvodnja in storitve d.o.o., Dolenjska cesta 185, 1291 Škofljica, SI 68568495
 +386(0) 41 744 170, +386 (0) 40 692 321, info@akamen.siwww.akamen.si,

1cm - 1,5cm

TEHNIČNE LASTNOSTI
DIMENZIJE  
POVRŠINA PANELA   

TEŽA  
PORABA LEPILA   

DEBELINA  

ZNAČILNOSTI 
 Ognjevarni material  
 Dodatna izola vnost  
 Lahki materiali 
 Obstojnost barv  
 Standardizirane dimenzije 
 Odpornost na vremenske vplive  
 V celo  izdelano v Sloveniji  

 cca 5 - 7 kg/m2  PORABA FUGIRNE
   MASE
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KamenA

 

Akamen d.o.o.
Dolenjska cesta 185,1291 Škofljica

SLOVENIA

September 22
Izjava o lastnosti št-AK-11/22, izdaja št. 1.

UMETNI DEKORATIVNI KAMEN
Harmoniziran standard SIST EN 15286:2013  Aglomeriran kamen

Plošče in ploščice za zidne obloge (notranje in zunanje).

Lastnost Metodologija Enota Deklarirana vrednost

Odpornost na ogenj - - Razred A1

Prostorninska masa SIST EN 14617-1:2013 [kg/m3] 2317

Tlačna trdnost po 28 dnevih SIST EN 12390-3:2019 [MPa] 56,70

Upogibna trdnost SIST EN 14617-2:2016 [MPa] 10,2

Vpijanje vode pri 
atmosferskem tlaku

SIST EN 14617-1:2013 [%] 6,2

Vizualne spremembe po 25 
ciklih zmrzovanja in odtajanja

SIST EN 14617-5:2012 - Ni opaženih 
sprememb

Vizualne spremembe po 20 
ciklusih ogrevanja in ohlajanja

SIST EN 14617-6:2012 - Ni opaženih 
sprememb

http://www.akamen.si,

