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Tato norma platí pro výrobu, skladování, manipulaci a dopravu záhonového chodníku. Je
závazná pro výrobce, projektanty a odběratele.
I. Názvosloví
Záhonový chodník - rozměry a tolerance viz. výkres
Záhonový chodník je vyroben z prostého betonu ve tvaru otevřeného "U".
II. Všeobecně
Použití :
Záhonový chodník se používá k vytvoření chodníku mezi záhony, nejčastěji ve skleníku.
Záhonový chodník lze použít k nekonstrukční úpravě terénu a to především ke zpevnění
svahů do výše asi 0,5 m nebo k vytvoření šachty položením prefabrikátů proti sobě. Tuto
tvarovku lze použít k úpravě terénu všude, kde vyhovuje její tvar.
III. Technické požadavky
Záhonový chodník je vyroben dle technických podmínek a jsou v souladu s ustanoveními
normy ČSN 723000 "Výroba a kontrola betonových prefabrikátů." Struktura záhonového
chodníku musí být stejnorodá bez viditelných trhlin. Plochy záhonového chodníku musí být
rovné, nikoliv hladké.
IV. Zkoušení
Dle kontrolního a zkušebního plánu. Krychelná pevnost B 20 Rozměry Mrazuvzdornost 25
cyklů.
V. Manipulace, doprava a skladování
Záhonový chodníky se dopravují v otevřených dopravních prostředcích - 24ks na paletě
120x80cm Záhonový chodníky jsou páskovány. Horní vrstva záhonových chodníků nesmí
přečnívat přes postranice auta více jak 250 mm. Záhonové chodníky se skladují na paletách na
pevném, rovném, odvodněném podkladě. Základovky mohou býti expedovány po 28 dnech
ode dne výroby. Zatím účelem je každá paleta označena dnem výroby. Záhonové chodníky
mohou být expedovány také po dosažení 70% 28 denní pevnosti betonu.
VI. Přejímka a dodávání
Záhonové chodníky se přejímají kvantitativně a kvalitativně dle platných předpisů. Při
přejímce se kontroluje tvar, rozměry, vnější vzhled, způsob nakládání, úplnost dodávky a
značení dle druhu a jakosti. Na požádání vystaví výrobce prohlášení o shodě.
VII. Platnost
Tyto technické podmínky platí až do odvolání.
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Záhonový chodník
Netolerované rozměry +- 5 mm.

