
Informace o produktu a pokládce obkladů na stěnu z přírodního 
kamene (CZ) 
Produkt- und Verlegeinfo zu Naturstein-Wandverblendern 

 
 
Použití 

 obvykle pro vnitřní a venkovní obklady stěn; bílé a břidlicové obklady určené výhradně 
pro vnitřní použití, nejsou vhodné pro vlhké prostory a vlhké místnosti 

 obklady balené v kartonech skladujte zásadně v suchu, abyste zabránili barevným 
změnám. 

 
Zpracování 
Neopracované nebo leštěné povrchy (je na nich vidět jemná hra barev různých typů 
přírodního kamene), řezané zadní strany nebo lehce rozštípané 
 
Podklad 

 musí být pevný, nosný, prostý prachu a rovný 

 nepropustné a hladké podklady zdrsněte 

 Minerální podklady natřete základní barvou – tvrdé pěnové nosné prvky není nutné 
natírat základní barvou 

 
Řezání 

 za užití řezačky na mokré řezání nebo úhlové brusky (používejte výhradně pilové listy z 
přírodního kamene);  

 Otvory vrtejte dutým vrtákem / diamantovou vrtnou korunkou + vodní chlazení (navrtejte 
na zadní straně, poté proveďte vyvrtání na přední straně) nebo pilou řezající 
vysokotlakým vodním paprskem. 

 
Pokládka 

 Pokládejte smíšeně z několika balíků/palet 

 pomocí bílého flexi lepidla vhodného pro přírodní kámen (bílý prášek, obohacené 
polymery a hydraulicky rychle tvrdnoucí = C2 FT nebo C2 FTE dle klasifikace EN) 

 u formátu 60/15cm pomocí zubové stěrky o 10 mm, u malých formátů pomocí zubové 
stěrky o 8 mm 

 první/nejspodnější řadu vyrovnejte pomocí vodováhy 

 na zadní stranu obkladu a na povrch stěny naneste flexi lepidlo o tloušťce cca 10 mm a 
následně ho celou plochou pokládejte do nástěnného lepidlového lože (= pokládka bez 
dutin, postupem Buttering-Floating podle DIN 18299) 

 obklady pokládejte vedle sebe a nad sebe bez spár; úplnou horizontální a vertikální 
bezespárovost nelze v důsledku přířezů pásů a desek z přírodního kamene, pořízených 
ručním nástrojem, obecně zaručit 

 pokud mají být povrchy obkládány přes rohy, nejprve položte dva rohové obkladové prvky 
do příslušných řad a poté přidejte obkladové desky 

 případné zbytky lepidla na povrchu okamžitě očistěte 
 
Ochrana proti skvrnám 

 Povrch naimpregnujte přípravkem proti skvrnám vhodným pro přírodní kámen. 

 pokud je navíc žádoucí barevně intenzivní povrch, upravte povrch pomocí vhodného 
zesilovače barev pro přírodní kámen 

 Před ošetřením povrchu dodržujte pokyny pro zpracování od výrobce stavebních 
chemikálií, zejména otestujte impregnaci nebo zesilovač barev na zkušební ploše; 
impregnace nechrání před účinky kyselin 

 


