Marmorilla höystetystä betonista valmistettu julkisivulaatta.

Marmoroc® tyyppihyväksytty, todistetusti toimiva julkisivu-

järjestelmä, joka on ollut markkinoilla yli 40 vuotta.

Julkisivulaatta koostuu valkoisesta sementistä ja murskatusta valkoisesta marmorista. Marmoroc on helppo asentaa, huoltovapaa ja ympäristöystävällinen, ja sen muoto ja
värivaihtoehdot mahdollistavat luovia toteutuksia.
• Julkisivulaatta suurille taloille, pientaloille, omatoimirakentajille ja ammattilaisille
• Myrskyn ja ilmaston kestävä julkisivutekniikka enintään 100
metriä korkeille julkisivuille
• Hyvin tuulettuva ilmarako, kestää liikettä, jäätä,
pakkasta, kosteutta ja myrskyä
• Täydellinen julkisivujärjestelmä, myös lisäeristykseen

Coloroc-julkisivu 35 vuoden jälkeen.
Talo rakennettu vuonna 1974, kuva otettu
vuonna 2009.

Marmoroc®-tekniikka – ruotsalainen keksintö.
AB Bostadsforskning kehitti tämän julkisivutekniikan 1960-luvun
puolivälissä arkkitehtien Erik Dahlbergin ja Lennart Bergvallin
johdolla. Toimeksianto oli luoda ilmastonkestävä ja huoltovapaa
julkisivu, johon pohjoismainen ankara ilmasto ja sen voimakkaat
tuulet, sade, lumi, ankara pakkanen ja voimakas auringonvalo
eivät vaikuttaisi.
Asentamisen pitäisi olla helppoa sekä omatoimirakentajalle että
ammattilaisille vuodenajasta ja säästä riippumatta. Muita ehtoja,
jotka oli täytettävä, olivat muun muassa parhaat mahdolliset
rakennustekniset toiminnot ja julkisivukerros, joka tuulettuvan
ilmaraon avulla estää kosteuden siirtymisen seinärakenteeseen.
Tulos oli betonilaatta, joka asennetaan erityisiin profiileihin. Ensin
asennettiin sarja julkisivuja kokeeksi vuodesta 1967 alkaen, ja
sitten tuotteen myynti aloitettiin vuonna 1970 nimellä Coloroc.

Muotoilu ja trendit muuttavat tuotetta.
Ensimmäisinä vuosina laatta asennettiin painekyllästettyihin puuprofiileihin ruostumattomasta teräksestä valmistetuilla ripustushakasilla. Laattojen välinen
vaakasuuntainen sauma oli 20 mm suorin päittäissaumoin, ilman merkintää. Vuonna 1974 puuprofiilit
korvattiin alumiiniprofiililla.
Vuodesta 1990 alkaen ripustusprofiilit valmistettiin
galvanoidusta teräspellistä, ja laattojen yläreunassa
oli lukituskieleke. Vaakasuuntainen sauma kapeni 10
mm:iin, 8 mm pystysuoralla Un saumamerkinnällä.
Samalla tuotenimeksi vaihdettiin Marmoroc.
Laattojen painon alentamiseen kohdistui suurempia
vaatimuksia sitä mukaa, kun kuljetuskustannukset
kaukaisille vientimarkkinoille nousivat. 1990-luvun
lopulla kehitettiin ohuempi Baltic-laatta, jonka myötä
paino aleni 48 kilosta 32 kiloon neliöltä. Samalla asennusprofiili sai uuden muodon.

Täydennykseksi klassiselle, 600 x 100 mm:n kokoiselle Balticlaatalle olemme lanseeranneet suuremman vaihtoehdon,
Marmoroc Nordic – mallin, jonka mitat ovat 600 x 200 mm. Se
kiinnitetään lämpösinkitystä teräspellistä valmistettuun, mustaksi
maalattuun asennusprofiiliin.
Dokumentoidun laadun mukana tulee turvallisuus.
Ensimmäisen, vuonna 1967 tehdyn patenttihakemuksen jälkeen
tuotekehitys on tuonut mukanaan uusia patentteja asennustekniikalle ja ulkoisen julkisivun eristyksen komponenteille.
Marmoroc®-tekniikka hyväksyttiin jo vuonna 1970 ja on nyt
Ruotsin vanhin voimassa oleva tyyppihyväksyntä.
Tuotetestit (paloturvallisuus, pakkasenkestävyys, lujuus, jne.)
ja jatkuva tuotevalvonta ruotsalaisen Sitac-tutkimuslaitoksen
kautta takaavat Marmoroc®-laatan erinomaisen laadun.

Marmoroc®-julkisivulaatta ulkona ja sisällä, suurissa ja pienissä julkisivuissa.

Valitse muoto, väri ja rakenne.
Luo luonnetta.
Marmoroc-julkisivulaatta antaa paljon mahdollisuuksia vaihdella pintaa, rakennetta, väriä ja kuviota.

Marmoroc Baltic
®

Marmoroc Nordic
®

600 x 100 mm / 300 x 100 mm.
Kerrostaloihin, pientaloihin, toimistorakennuksiin, jne.

600 x 200 mm.
Liike- ja toimistorakennuksiin, kerrostaloihin, jne.

Sileä pinta

Ruutukuvio		 Tiilikuvio

Struktuuripinta

Laattojen välistä etäisyyttä voidaan vaihdella halutun varjovaikutuksen aikaansaamiseksi.

Marmoroc® tarjoaa erinomaista vapautta värin valintaan. Tässä
on esitetty vain muutama saatavilla olevista värisävyistä.

Helppo asennus
Tuotteemme sopivat erinomaisesti omatoimiasennukseen. Asennusohjeet ja piirustukset liitosyksityiskohtia varten ikkunoiden, ovien, räystäiden,
sokkelin, jne. kohdalla sisältyvät toimitukseen.
Meiltä on tietenkin saatavilla myös kokonaisratkaisu, jossa vastaamme koko hankkeesta laskelmista
ja piirustuksista valmiiseen julkisivuun. Työn tekevät
kokeneet asentajamme.

Marmoroc-julkisivujärjestelmä soveltuu käytettäväksi
lisäeristeen kanssa. Asennusprofiilin ja julkisivulaattojen
välinen etäisyys takaa riittävän tilan tuulettumista varten.

Laatat lukkiutuvat
automaattisesti
asennusprofiiliin

Marmoroc ulkonurkassa

...räystäällä		 ...ja sokkelin reunalla.

Liitos paneeliin tai
levyyn.

Tuotetiedot Marmoroc®
Murskatusta marmorista, valkoisesta sementistä, vedestä ja väripigmentistä
valmistettu betonilaatta. Asennusprofiilit valmistetaan lämpösinkitystä
teräksestä.

Baltic

Nordic

Pituus:.........................................300/600 mm............. 600 mm
Rakennekorkeus:........................100 mm.................... 100/200 mm
Paksuus:.....................................25 mm...................... 28 mm
Verhoilun paksuus,
sis. asennusprofiilin:....................n. 40 mm.................. 48 mm
Paino, sis. asennusprofiilin:.........n. 34 kg/m2............... 48/44 kg/m2

Turvallisuus

Paloturvallisuus:.......... Palamaton
Lämpötila:................... Ei vaikutusta, pakkasen kestävä
Maan liikkeet:.............. Ei vaikutusta (> 9,0 Richterin asteikolla)
Kosteus:...................... Ei vaikutusta
UV-valo:...................... Ei vaikutusta Rakenteen
Korkeus:..................... > 100 m
Tyyppihyväksyntä:...... Sitac nro 1356/70
Tuotevalvonta:............. Sitac-valvonta
Ympäristö:................... Luonnontuotteet

Marmorocia on käytössä useissa maissa

Norja

Itävalta

Saksa

Islanti

Viro

Kanada

Liettua

Japani

Ukraina

Venäjä

Marmoroc AB
Box 274, 731 26 KÖPING
SVERIGE
Puh. +46 221-366 00
Faksi +46 221-168 60
info@marmoroc.se
www.marmoroc.se

Finn Julkisivut
Jorma Kotro
+358 400 920 550
jorma.kotro@julkisivut.fi
www.julkisivut.fi
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