Družinsko podjetje Strennberger že od leta 1968
pridobiva bel marmor v lastnih kamnolomih.
Zaloge marmorja so zagotovljene še za več
generacij.

Področja uporabe marmorja Strennberger

Beli marmor pridobivamo v lastni tovarni. Mleto
marmorno moko in marmorni granulat prodajamo v
Avstriji in po vsej Evropi.
Izdelek
Splošni podatki in lastnosti marmorja podjetja A.
Strennberger
visoka stopnja beline
visoka kemijska čistost
trdota po Mohsu: ca. 3
gostota 2,7 g/cm³
zelo ozka porazdelitev zrn
odporno na sol in zmrzal
kemijska analiza: orientacijske vrednosti!
CaO
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0,06 %
žarilna izguba
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CE-certifikat 1159-CPD-0066/04
certificirano po ISO 9001 : 2000
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Industrija

Kmetijstvo

Apno kot hranilo

Naš bel marmorni pesek in drobir že več desetletij
uspešno uporabljajo na različnih industrijskih
področjih:

Apno kot gnojilo

Mineralno fino apno je primerno za:
govedo, prašiče, ovce, konje, kunce, lame, divjad,
hišne živali.
Mineralno hranilno apno v granulah je primerno za:
kokoši, purane, race, gosi, fazen, vso perjad

- industrija barv in lakov
visoka stopnja beline, nizka absorpcija olja
dobra omočljivost, dobra odpornost
ugodna cena, relativno nizka specifična teža
dobra disperzivnost, ni toksično
- industrija ometov
Marmorna moka in granulat se uporabljata v
najrazličnejših gotovih ometih in imata številne
prednosti:
nizki stroški končnega izdelka, zmanjšano skrčenje
pozitiven vpliv mehanskih lastnosti
povišanje površinske trdnosti
- polnila (npr. lepilo za ploščice, kit za lopatico,
malta)
nizka abrazivnost, visoka stopnja beline
ugodna cena, zelo dobra disperzivnost
nizki stroški, povišanje togosti
ni toksično, zmanjšano skrčenje
- umetni marmor; teraco; izdelava umetnega
kamna
- industrija stekla

APNO ščiti tla!
Brez apna naša polja in travniki izgubijo vrednost.
Izprano apno je potrebno nadomestiti!
APNU se ne da odpovedati!

Apno za zaščito okolja
MINERALNO APNO je bio apno z visoko čistostjo!
Izdelava:
Fino mlet apnenec gre direktno iz tovarne, brez
industrijskega procesa, v kmetijstvo, gozdarstvo in
ribniško prirejo. Mineralno apno je brez neželenih
ostankov.

S posipanjem mineralnega apna lahko svojim
potomcem zapustite zdrava, aktivna gozdna,
travniška in njivska tla.

Zelene površine- apnenje pašnikov:
Apnenje preprečuje naraščajočo zakisanost zelenih
površin in pašnikov.
Apnenje ribnikov:
Občasno apnenje ribnikov je neizogiben higienski
ukrep. Regulira namreč pH vrednost vode in
izboljšuje mulj, tako da mobilizira hranilne snovi.
Apnenje strnišča:
Odličen trenutek za apnenje na polju je takoj po žetvi
pšenice neposredno na strnišče, ki zaradi tega hitreje
razpade.
Apnenje gozdnih pašnikov:
Gozdno apnenje služi sanaciji ravnovesja bazičnosti s
kislinami obremenjenih tal oziroma vsaj
stabiliziranje zakisanih tal. Gozdno apnenje stimulira
talno življenje, spreminja talno favno in vodi k bolj
raznovrstni talni vegetaciji.
Količine:
2 – 2,5 to /ha za polja, bio kmetijstvo, gozd,
sadovnjake in vinograde.

Marmor za urejanje vrta
Naš marmor je vsestransko uporaben tudi pri
urejanju vrta.
opečni zidaki, gabione (košare s kamenjem), skale,
robniki, marmorni drobir

