
 

 

 

CARAT keramický/gresový obklad DUNIN 

MONTÁŽNY NÁVOD, POUŽITIE A STAROSTLIVOSŤ 
 

 

 

 

 

Ďakujeme Vám, že ste si zvolili obklad/mozaiku DUNIN a dávame Vám do pozornosti montážny návod a odporúčania pre konzerváciu. Naše odporúčania sú výsledkom 

práce špecialistov firmy DUNIN a umožnia Vám čo najdlhšie sa tešiť hodnotou mozaiky. Využitie návodov a odporúčaní výrobcu je tiež podmienkou a základom na 

eventuálnu reklamáciu produktu. 

 

 

REZANIE obkladu/mozaiky 

1. Keramické/gresové obklady odporúčame rezať profesionálnymi rezačkami na rezanie keramických obkladov, alebo uhlovou brúskou s diamantovým kotúčom. 

2. Okrúhle otvory v obklade vytvoríme vhodným vrtákom diamantovým alebo wolfrámovým. 

 

LEPENIE obkladu/mozaiky  

1. Keramické/gresové obklady sa lepia bielym, elastickým lepidlom, určeným na lepenie keramiky/gresu.  

2. Pred prilepením jednotlivých kusov je nevyhnutné pripraviť podklad tak, aby bol čistý, odmastený, rovný a stabilný. 

3. Podklad je potrebné natrieť penetračným náterom pomocou štetca, alebo maliarskeho valčeka. 

4. V miestach s vysokou vlhkosťou je potrebné použiť na podklad izolačný náter (podklad). 

5. Lepidlo rozotrieme na podklad i na obklad rovnomerne zubatým hladidlom. 

6. Obklad priložiť iba na čerstvo rozotrené lepidlo, treba mať na pamäti, že každý kus treba rovnomerne zatlačiť do lepidla naneseného na podklade. 

    POZOR: Miesta styku obkladov, napr. rohy, napojenie na inú stenu, či podlahu, je potrebné utesniť špeciálnymi elastickými škárovačkami, alebo sil ikónom. 

7. Nelepiť bodovo! 

8. Lepidlo musí úplne vyplniť priestor pod obkladom! Jednotlivé kusy oddeľujeme krížikami.  

9. Prilepený obklad je potrebné nechať 48 hodín vyschnúť. 

 

ŠKÁROVANIE obkladu  

    1. Ku škárovaniu obkladu je možné pristúpiť najskôr 24 hodín po prilepení obkladu k povrchu. 

POZOR: pred škárovaním je potrebné preveriť, či obklad nie je znečistený od lepidla, alebo iných látok, ktoré treba odstrániť. 

2. Používajte iba škárovačky určené na keramické/gresové obklady. 

3. Neukladajte obklady bez fúg ( „na styk“). 

4. Škárujeme pomocou gumového hladidla. Riadime sa inštrukciami a parametrami na obale škárovacieho materiálu.  

5. Škárovať treba rôznymi smermi tak, aby sa vyplnili všetky škáry. 

6. Po prilepení očistíme škáry zarovno obkladu čistou hubkou a vodou. Nepoužívame 24 hodín až do úplného vyschnutia. 

 

OŠETROVANIE mozaiky  

1. Na správne ošetrovanie keramických obkladov sa musia používať LEN produkty určené pre keramické/gresové povrchy v súlade s ich návodom. 

    POZOR: Nezodpovedajúce chemické čistiace prostriedky sa nesmú používať.  

2. Čistenie povrchu: keramický/gresový obklad je možné čistiť iba pomocou hladkého, nerysujúceho materiálu. Zabráňte pri tom, aby zvyšky čistiacich prostriedkov  

    zaschly na povrchu mozaiky. 

    POZOR: Keramické nástenné glazované obklady zo série CARAT neodporúčame používať na podlahy. Tieto obklady sú určené výlučne na steny do vnútra budov. 

    POZOR: Gresové obklady sa vznačujú nízkou nasiakavosťou, mrazuvzdornosťou a tvrdosťou. Preto je možné ich použiť tak do exteriéru, ako aj do interiéru. Gresové  

                   obklady sú veľmi tvrdé, odolné a oderuvzdorné. Môžu sa preto používať aj na verejných priestranstvách. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozdiely v odtieňoch a rozmeroch obkladu 

Keramické/gresové obklady sú produkované z prírodnej suroviny, z toho dôvodu hrúbka a veľkosť obkladu môže byť rozdielna (tol erancia od rozmerov udávaných v katalógu môže byť  ± 2 mm). Vyššie 

uvedené vlastnosti a okolnosti nie sú preto dôvodom na reklamáciu výrobku. Je nutné mať na pamäti, aby sa obklad určený do jednej miestnosti vždy objednával v jednej sérii. Pred aplikáciou obkladu je 

nutné sa presvedčiť, že zakúpené množstvo elementov má zodpovedajúcu akosť, rozmer a odtieň. Nedodržanie vyššie vymenovaných podmienok nie je dôvodom na reklamáciu.   

 

  


