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Благодарение на врвната Италијанска Longinotti технологија успеавме да направиме идеален спој 

на природните материјали добивајќи ги Terastone, последната генерација на “терацо” плочки, за 

надворешна употреба.

УРБАН ИНВЕСТ започна со производство на Terastone плочките во 2000 година и за релативно 

краток временски период создадовме производ со врвен квалитет. Овие плочки претставуваат 

еден современ израз на традиционалните мермери и гранити кои можат успешно да се вклопат во 

секој современ дизајн и ентериерно решение, благодарејќи на одличните карактеристики на 

цврстина, отпорност, издржливост и компактност.

Ги создадовме Terastone плочките со цел да бидат лесни за монтажа, чистење, одржување и 

заштита, а тоа ги прави уште повеќе достапни за широка примена.

ИНДИВИДУАЛНИ ОБЈЕКТИ
Кога е потребно да се одбере подна облога која е трајна, а истовремено убава и елегантна, 

Terastone е вистинскиот избор.

Terastone се вклопува во вашиот животен, работен и рекреативен простор онака како што најмногу 

ви одговара.

Terastone го унапредува изгледот и функционалноста на секој амбиент, без оглед дали се работи за 

степеницитe, ходниците, дневната соба или терасата. Terastone успева на ваквиот дневен престој да 

му даде модерен и автентичен изглед каков што вам ви се допаѓа. Комбиниран со модерните 

материјали како челик и стакло, Terastone нуди неограничени можности за експериментирање со 

формите и дизајнот на ентериерот.

ДЕЛОВНИ И КОМЕРЦИЈАЛНИ ОБЈЕКТИ
Работната околина во денешно време се перцепира како одраз на имиџот и успешноста на 

фирмата. Затоа се почесто се настојува работниот простор да се направи колку што е можно 

поексклузивен, пофункционален и попријатен за работа и престој.

ИНФОРМАЦИИ ЗА ФИЗИЧКИТЕ КАРАКТЕРИСТИКИ 

НА ПЛОЧКИТЕ ПО 28 ДЕНА

ГРАДЕЖЕН ИНСТИТУТ “МАКЕДОНИЈА” АД, СКОПЈЕ 

ИЗВЕШТАЈ 172/2017

Бел Цемент

Агрегат

Отпорност на
превиткување

Отпорност на
компресија

Абразивна
отпорност

Абсорбција
на вода

Однесување на
замрзнување/
одмрзнување

Реакција на оган

Макс. димензија
на гранулатот

Специфична
тежина

Дробен мермер/гранит/дијабаз

0.8 - 2mm 0-4mm - max 6 mm-

UNI 10444

UNI 6133

DIN 52105

Bohme test

UNI 10444

ISO/ DIS 11822

DIN 52104

6.85 - 9.73 N/MM2

90-130 N/MM2

15.2-20.0 cm3/50 cm3

0.7 - 1.0 (% од тежина)

класа 0

отпорни

2.42 - 2.57 kg/dm3

Употребени нормативи

ПортландCEM EN 19-71 I 52.5 N W/C = 0.32



ПЛОЧКИ ЗА НАДВОРЕШНА УПОТРЕБА

0/90 S 0/34 S 0/341 S 2/44 S

2/3044 S 0/304 S 1/304 S 2/304 S



G 0/70 SL 0/90 DL 0/342 DL 6/90 U DL

ПЛОЧКИ ЗА НАДВОРЕШНА УПОТРЕБА

6/904 S 8/904 S

H582 L145 H 685 L145H69 L145

2/234 SL 2/44 SL 5/90 DL 1/90 DL 0/90 SL 0/324 DL

H9862 L145

8/100 U DL
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Димензии
mm Дебелина Бр/m2 Kg/m2 Kg/Број m2  на палета Број на палета Kg на палета

333 x 333

20 9 52.2 5.8 16.85 152 880

800

800

881

100

76

50

11.11

17

11.18

8

11.6

16

72

72

51.8

9

4.47

4.47

20

30

30

672 x 333

Димензии
mm Дебелина Бр/m2 Kg/m2 Kg/Број m2  на палета Број на палета Kg на палета

333 x 333 15 9 36 4 22.22 200 800

760

752

38

25

10

6.6

20

30

76

114

3.8

3.845

30

672 x 333
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ПЛОЧКИ ЗА НАДВОРЕШНА УПОТРЕБА

МОНТАЖА ЗА 20mm

ПОЛУСИВ ЛЕПАК ДИСТАНЦЕР ПЕСОК

//

МОНТАЖА ЗА 32mm

ПОЛУСИВ ЛЕПАК ДИСТАНЦЕР ПЕСОК

CE None EN
L 339

Отпорност 
на абење

Отпорност на 
водовпивање

Без видливи
деформации

Одржавање
INDEX 10

Отпорност 
на клизање

Постојаност
на мраз

 ЗАШТИТА И ОДРЖУВАЊЕ 

Најдобро да се разбере Terastone, мора да се земе во предвид неговиот 
состав – камен гранулат и портланд цемент. Делот каде што е гранулатот 
практично не апсорбира ништо, па ни дамки од било кој вид, но цементот 
е порозен и полесно апсорбира. За таа цел, плочките се заштитуваат 
уште во почетните фази на процесот на производство. Исто така, 
непосредно по завршување на производниот процес, се нанесува уште 
една заштита. Заштитната алатка ги затвора порите на плочката и ја 
спречува можната апсорпција.

 ОДРЖУВAЊЕ

Одржувањето на Terastone програмата е исто како и кај природниот 
камен – може да се користат сите средства за хигиена во домаќинството 
меѓутоа растворени во вода со соодветниот однос назначен во 
упатството за користење на средството, освен хлорен раствор и солна 
киселина, бидејќи во тој случај се губи сјајот на политурата.

HCI H
2
SO

4



СКАЛНИЦИ ЗА НАДВОРЕШНА УПОТРЕБА

0/90 S 2/3044 S 0/34 S

2/44 S 0/341 S



СКАЛНИЦИ ЗА НАДВОРЕШНА УПОТРЕБА

Димензии
mm

Дебелина Kg/Број Број на палета Kg на палета

1200 x 600 35 60 18 1089

770

770

22

44

35

17.5

30

30

1400 x 350

1400 x 170

МОНТАЖА 

WWW.URBANINVEST.COM.MK

ЛЕПАК ПЕСОК

/

ДИСТАНЦЕР

/



Техничко упатство М4 
За монтажа на TERASTONE скалници за
надворешна употреба

1. Бетонската подконструкција треба да биде чиста и 
добро навлажнета.

2. На добро исчистена бетонска подконструкција се 
нанесува слој за израмнување.
Како слој за израмнување.
- цементен малтер однос  1:4 (песок/цемент), 
поставен на предходно навлажнета подлога. 
Песокот кој се користи треба да биде речен со 
гранулација од 1-3мм.
- може да се користи и готова смеса Thomsit од 
Henkel (www.henkel.com) или Hobi beton од JUB 
(www.jub.si).
Слојот за израмнување мора да има наклон од 1-1.5% 
(слика 1)
                   

Техничко упатство М4 
3. Како лепак за скалници се користи лепак кој е 95% 
водоневпивлив и мора да биде високоеластичен.
Како лепак за скалници може да се користи:
- Ceresit CM16 или CM17,или Unibond од Henkel 
(www.henkel.com)
-Akrinol Forte од JUB (www.jub.si)
Лепакот се нанесува во вид на ленти со дебелина на 
лентата < 1 6 . (cм2)
Препорака за распоред на лентите на скалници: 
(сл.3)

a x b = 140 x 35 cm                  a x b = 75 x 35cm 
2x c=11cm, 4x d=6cm             2x c=15cm,2x d=15cm
  3x e=16cm                                   1x e=15cm

a x b = 60 x 30cm                      a x b = 150 x 50cm
2x c=12cm,2x d=12cm       2x c=12cm, 5xd=14cm
   1x e=12cm                               4x e=14cm

4. Поставување на скалникот од горе па надолу 
(слика  4)
       

5. Челото од скалите се лепи само на лепак

6. При прилепувањето до sид ОБАВЕЗНО да се 
остави процеп од мин.5mm кој мора да биде 
еластично фугиран и тоа после 2-3 дена од 
поставувањето на скалниците. (Слика 5 )

7. Исто така ОБАВЕЗНО челото на долната страна се 
фугира, а на горната задолжително се затвара со 
силиконски кит за камен (види слика 6).

8. После поставување на скалниците и челото од 
скалите, следи затварање на фугите со фуг-маса.

9. На крај скалите се покриваат со мокро шаторско 
платно за да не дојде до нагло сушење, а последица 
на тоа и деформација на скалниците.

НАПОМЕНА: 

Производителот се оградува од неправилна 
примена на техничките упатства М3, М4 за 
TERASTONE

WWW.URBANINVEST.COM.MK
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2/44 S 0/341 S2/3044 S

0/90 S 0/34 S
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ОКАПНИЦИ ЗА БАЗЕНИ

0/341 S 0/34 S2/3044 S

0/90 S2/44 S       
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Димензии
mm

Дебелина Kg/Број Број на палета Kg на палета

1200 x 600 35 60 18 1089

770

770

22

44

35

17.5

30

30

1400 x 350

1400 x 170

МОНТАЖА 

ПОЛУСИВ ЛЕПАК ДИСТАНЦЕР ПЕСОК

//



0/341 S 0/34 S2/3044 S

ЦВЕЌАРНИЦИ ДИМЕНЗИИ

820x430x600mm

D=30mm

0/90 S2/44 S 



ПЛОЧКИ ЗА ВНАТРЕШНА УПОТРЕБА

2/100 U 0/76/100 U

2 T 0/90 6/604

0/24 T

2/44 S



2/77G 2170 T 2/347

Димензии
mm Дебелина Бр/m2 Kg/m2 Kg/Број m2  на палета Број на палета Kg на палета

333 x 333 15 9 35.3 4 22.22 200 784

794

794

152

76

16.88

16.88

5.2

10.4

47

47

9

4.4720

20

672 x 333

ПЛОЧКИ ЗА ВНАТРЕШНА УПОТРЕБА



За монтажа на TERASTONE плочки во затворени 
простории на фуга од 0 до 1мм

1. Плочките се поставуваат на полусува мешавина 
или лепак;

2. Нанесувањето на лепак се врши на веќе 
претходно исушена цементна кошулица. Како лепак 
се користи било кој лепак за плочки.

3. Фугирањето на плочките од фуга 0-1мм се 
изведува со течна фуг-маса, која се нанесува 3 пати 
последователно на 3-4м2. После третото 
нанесување фугите се посолуваат со фуг-маса во 
прав. Се остава фуг-масата да се засуши и се чисти 
со индустриска хартија се додека не се добие чиста 
и сјајна површина.

4. Плочките не смеат да се вклештат од ѕид до ѕид. 
Задолжително е оставање на дилатацијата помеѓу 
ѕидот и плочката, која се исполнува со силикон.

За монтажа на пескарени и рељефнопескарени 
TERASTONE плочки на отворени простори

1. Плочките се поставуваат на полусува цементна 
мешавина или лепак; 

2. Минимална широчина на фугата е 6мм;

3. Нанесувањето на фуг-масата се врши рано наутро 
или попладне ( не на јако сонце), max. на 3-5м2 
површина.

4. Фуг-масата се нанесува рачно, директно на 
фугата, без да се извалка поголем дел од плочките 
(само рабовите).

5. По 2-4 часа после стегнувањето на фугата се 
чисти со чиста вода со специјален сет за чистење 
(сунгер и кофа), без употреба на било каква машина. 
По потреба, ако има флеки се отстрануваат со 
детергентот ЛЕМ 3.

6. На секои 6-10м должни во зависност од ширината 
обавезна е фуга/спој.

НАПОМЕНА: 

Производителот се оградува од неправилна 
примена примена на техничките упатства М
1 /М2 за TERASTONE плочки

5. При поставување на цоклето задолжително да се 
китира со силикон за да се елиминира крутата врска 
помеѓу плочката и цоклето, односно ѕидот и 
плочката.

5. При монтажа на плочките на цементна кошуљица 
СЕКОГАШ спојот на плочката (фугата) да ја следи 
дилатационата фуга на кошуљицата, како не би 
дошло до пукнатина во плочките заради работење 
на фугата на кошуљицата.

6. При нагла промена на ширината на подната 
површина (премин од една во друга просторија, 
стеснувања на просторот), или проширување бочно 
на просторот, спојот СЕКОГАШ да се изведе со 
фуга/спојница/ (заполнета со фуг маса или 
месигнена лајсна).

ТЕХНИЧКО УПАТСТВО М1 ТЕХНИЧКО УПАТСТВО М2

WWW.URBANINVEST.COM.MK
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СКАЛНИЦИ ЗА ВНАТРЕШНА УПОТРЕБА

6/100 U 2/100 U 0/24 T 0/7

2 T 0/90 6/604 G 2170 T 2/347 2/44 



За монтажа на TERASTONE скалници
за внатрешна употреба

1. Бетонската подконструкција треба да биде чиста и 
добро навлажнета.

2.На добро исчистена бетонска подконструкција се 
нанесува слој за израмнување.
Како слој за израмнување може да се користи (сл 1):
-цемент малтер однос 1:4 (песок/цемент), поставен 
на предходно навлажнета подлога. Песокот кој се 
користи треба да биде речен со гранулација од 1-3
мм.
-може да се користи и готова смеса Thomsit од 
Henkel (www.henkel.com) или Hobi beton од JUB 
(www.jub.si).

TЕХНИЧКО УПАТСТВО М3

3.Како лепак за скалници се користи лепак кој е 95% 
водоневпивлив и мора да биде високоеластичен.
Како лепак за скалници може да се користи:
-Ceresit CM16 или CM17, или Unibond од Henkel 
(www.Henkel.com)
-Akrinol Forte од JUB (www.jub.si)

3а. Ако лепакот не се нанесува веднаш или во исто 
време на полусувиот материјал, тогаш лепакот се 
нанесува на назабена глетарица по целата 
површина на скалникот.

3б. Ако лепакот не се нанесува во исто време со 
полусувиот материјал или веднаш по нанесување на 
полусувиот материјал, да се промени точка 3. од 
техничкото упатство за монтажа на скалници за 
надворешна употреба. НАЈВАЖНО е да се внимава 
скалникот да не дојде во контакт со полусувиот 
материјал.

4.Поставување на скалникот од доле па нагоре 
(слика 3)

5. Челото од скалите се лепи само на лепак.

6. При прилепувањето на скалникот до sид 
ОБАВЕЗНО да се остави процеп од min. 1cm кој мора 
да биде еластично фугиран и тоа после 2-3 дена од 
поставувањето на скалниците. (Слика 4).

7. Исто така ОБАВЕЗНО челото на долната страна се 
фугира, а на горната задолжително се затвара со 
силиконски кит за камен со процеп од 5mm (слика 
6).

8. После поставување на скалниците и челото од 
скалите, следи затварање на фугите со еластична 
фуг-маса

WWW.URBANINVEST.COM.MK
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За монтажа на TERASTONE потпрозорни даски 

1. Подконструкцијата треба да биде чиста и добро 
навлажнета

2. Надобро исчистена подконструкција се нанесува 
слој за израмнување.
Како слој за израмнување може да се користи:
- Цементен малтер однос 1:4 (песок/цемент), 
поставен на претходно навлажнета подлога. 
Песокот кој се користи треба да биде речен со 
гранулација од 1-3мм.
- Може да се користи и готова смена Thomsit од 
Henkel (www.henkel.com) или Hobi beton од JUB 
(www.jub.si)

3. Како лепак се користи лепак кој е 95% 
водоневпивлив и мора да биде високоеластичен.
Како лепак може да се користи:
- Ceresit CM16 или CM17, или Unibond од Henkel 
(www.henkel.com)

ТЕХНИЧКО УПАТСТВО М5 
ТЕХНИЧКО УПАТСТВО М5 -Akrinol Forte од JUB (www.jub.si)

Лепакот се нанесува со назабена глетарица по 
целата површина на потпроззорната даска (сл. 1)

4. Поставување на потпрозорна даска.

5. При прилпувањето до ѕид ОБАВЕЗНО да сестави 
процеп од мин. 5мм. Кој мора да биде еластично 
фугиран и тоа после 2-3 од поставувањето на 
потпрозорната даска (сл. 3)

6. Спојување на две (2) парапетни даски по должина 
ОБАВЕЗНО треба да биде со високо еластична 
водонепропустлива фуга со мин. 6мм процеп.

 
За монтажа на TERASTONE парапетни даски

1. Подконструкцијата треба да биде чиста и добро 
навлажнета.

2. На добро исчистена подконструкција се нанесува 
слој за израмнување.
Како слој за израмнување може да се користи (сл.1)
- Цементен малтер однос 1:4 (песок/цемент), 
поставен на претходно навлажнета подлога. 
Песокот кој се користи треба да биде речен со 
гранулација од 1-3мм.
- Може да се користи и готова смена Thomsit од 
Henkel (www.henkel.com) или Hobi beton од JUB 
(www.jub.si)

3. Како лепак се користи лепак кој е 95% 
водоневпивлив и мора да биде високоеластичен.
Како лепак може да се користи:
- Ceresit CM16 или CM17, или Unibond од Henkel 
(www.henkel.com)
-Akrinol Forte од JUB (www.jub.si)
Лепакот се нанесува 
со назабена глетарица 
по целата површина на 
потпроззорната даска (сл. 1)

4. Поставување на потпрозорна даска.

5. При прилпувањето до ѕид ОБАВЕЗНО да сестави 
процеп од мин. 5мм. Кој мора да биде еластично 
фугиран и тоа после 2-3 од поставувањето на 
потпрозорната даска (сл. 3)

6. Спојување на две (2) парапетни даски по должина 
ОБАВЕЗНО треба да биде со високо еластична 
водонепропустлива фуга со мин. 6мм процеп.

НАПОМЕНА: 

Производителот се оградува од неправилна 
примена примена на техничките упатства М
5 /М6 за TERASTONE 
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За монтажа на TERASTONE парапетни даски

1. Подконструкцијата треба да биде чиста и добро 
навлажнета.

2. На добро исчистена подконструкција се нанесува 
слој за израмнување.
Како слој за израмнување може да се користи (сл.1)
- Цементен малтер однос 1:4 (песок/цемент), 
поставен на претходно навлажнета подлога. 
Песокот кој се користи треба да биде речен со 
гранулација од 1-3мм.
- Може да се користи и готова смена Thomsit од 
Henkel (www.henkel.com) или Hobi beton од JUB 
(www.jub.si)

3. Како лепак се користи лепак кој е 95% 
водоневпивлив и мора да биде високоеластичен.
Како лепак може да се користи:
- Ceresit CM16 или CM17, или Unibond од Henkel 
(www.henkel.com)
-Akrinol Forte од JUB (www.jub.si)
Лепакот се нанесува 
со назабена глетарица 
по целата површина на 
потпроззорната даска (сл. 1)


