
 

 
 

                                               ULTRALIGHT TILES obklad DUNIN  
MONTÁŽNY NÁVOD, POUŽITIE A STAROSTLIVOSŤ 

 
 

 
Ďakujeme Vám, že ste si zvolili obklad 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 obkladu. Využitie návodov a odporúčaní výrobcu je tiež podmienkou a základom na eventuálnu 
reklamáciu produktu. 
 
Unikátna technológia produkcie kamenných obkladov ULTRALIGHT TILES dovoľuje ich ľahkú montáž, bez použitia profesionálneho náradia na rezanie kameňa. V prípade 
rezania obkladov je možné použiť namiesto vodného lúča, rezačku obkladov. W przypadku przycinania płytek zamiast piły wodnej zaleca się użycie przyrządu do cięcia 
płytek. Vďaka neopakovateľnej štruktúre obkladov sa i ľahko a jednoducho ukladajú. Odporúčame najmä na podlahu a steny v dome. 
 
REZANIE OBKLADU 

1. Obklady ULTRALIGHT TILES sú vyrobené z 3 mm vrstvy prírodného kameňa (mramor, travertín, ónyx) spojeného s 9 mm jadrom z keramiky, hliníka, alebo plexiskla.  
2. Rezanie obkladov ULTRALIGHT TILES nevyžaduje použitie profesionálneho náradia na rezanie kameňa.   
3. Obklad je možné rezať rezačkou na obklad, alebo uhlovou brúskou vybavenou zodpovedajúcim kotúčom.  
4. Obklady vyrobené z plexiskla je možné rezať brúskou, alebo frézou.               

 
LEPENIE OBKLADU  

1. Kamenné obklady sa lepia bielym, elastickým lepidlom, určeným na lepenie kameňa, alebo keramiky. 
POZOR:  obklady s hliníkovým jadrom je možné lepiť iba lepidlom zo série DUNIN TECHNIK určeným na lepenie hliníkových obkladov na vonkajšie fasády.   
POZOR:   obklady s keramickým jadrom je možné lepiť na cementové malty určené na lepenie keramiky, alebo kameňa.  
POZOR: pred prilepením obkladov je potrebné uložiť jednotlivé kusy (obklady) na podlahu a zvoliť ich farebné uloženie tak, aby sme predišli koncentrácii 

jednotlivých dielov (obkladov) v jednom odtieni vedľa seba. Uložte teda obklady tak, aby ste požadované finálne uloženie obkladu videli ešte pred jeho 
nalepením.     

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. Podłoże należy zagruntować płynem gruntującym za pomocą 

szerokiego pędzla bądź wałka malarskiego. 
4. V miestach s vysokou vlhkosťou je potrebné použiť na podklad izolačný náter (podklad). W pomieszczeniach o dużej wilgotności należy stosować grunt izolacyjny. 

 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. 
 7. Nelepiť bodovo!      
 8. Lepidlo musí úplne vyplniť priestor pod obkladom! Jednotlivé kusy oddeľujeme krížikami 
 9. Prilepený obklad je potrebné nechať 24 hodín vyschnúť. 

POZOR:   mramor je materiál, ktorý má vyššiu nasiakavosť. Po prilepení môžu na povrchu obkladu vystúpiť losowe prefarbenia, spôsobené vysokou nasiakavosťou 
mramoru. Prilepený obklad sa vráti do predošlej farby asi po 7 dňoch, po úplnom vyschnutí obkladu. 

 
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. Farebné škárovačky môžu zmeniť   

odtieň kameňa (hlavne kameňa bledej farby)! 
2. Používajte iba škárovačky určené na kamenné obklady. 
3. Neukladajte obklady bez fúg ( „na styk“). 
4. Do not lay tiles without tile joints,  i.e. „on direct contact”.   
5. Škárujeme pomocou gumového hladidla. Riadime sa inštrukciami a parametrami na obale škárovacieho materiálu.  
6. Po prilepení očistíme škáry zarovno obkladu čistou hubkou a vodou. Nepoužívame 24 hodín až do úplného vyschnutia. 

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

IMPREGNÁCIA OBKLADU  
 1. Obklady ULTRALIGHT TILES sa majú po položení riadne naimpregnovať. Odporúčame používať impregnčné prostriedky po každom umytí podlahy, alebo 

prostriedok priamo primiešať pri umývaní podlahy do čistiaceho prostriedku. Ešte pred samotným umývaním odporúčame vyskúšať ich vzájomnú reakciu. Povrch 
kameňa impregnujeme prostriedkami na impregnáciu prírodných leštených kameňov dostupnými na trhu. 
POZOR:  impregnát DUNIN WET STONE je určený na impregnáciu matných kameňov, alebo kamenných mozáik s matnou štruktúrou. Nie je určený pre povrch 

leštených kameňov. 
2. Pred použitím impregnátu musí byť povrch kameňa očistený a odmastený. 
3. Impregnát rozotrieme rovnomerne štetcom a dôkladne vyplníme všetky časti povrchu. Pre vyschnutie dôkladne vetrať. 
4. Počkáme hodinu do úplného vyschnutia. Pri veľmi nasiakavých povrchoch odporúčame ešte jednu vrstvu impregnátu. 
5. Impregnát schne cca 1 hodinu pri izbovej teplote a odpovedajúcej cirkulácii vzduchu. 

 
OŠETROVANIE MOZAIKY  

1. Na správne ošetrovanie keramickej mozaiky sa musia používať  LEN  produkty určené pre kamenné povrchy v súlade s ich návodom na použitie.  
POZOR:  nezodpovedajúce chemické čistiace prostriedky, ktoré by mohli poškodiť povrch kameňa sa nesmú používať. Na čistenie leštených povrchov 

neodporúčame používať čistiace prostriedky bežne používané v kuchyni, alebo v kúpeľni. Ich dlhodobé používanie môže viesť postupom času k 
poškodeniu lešteného povrchu. Tieto prostrieky odstraňujú aj predošlú impregnáciu povrchu. 

2. Čistenie povrchu: kamennú mozaiku je možné čistiť iba pomocou hladkého, nerysujúceho materiálu. Zabráňte pri tom, aby zvyšky čistiacich prostriedkov zaschly na 
povrchu mozaiky.  
POZOR:  správne a systematické ošetrovanie povrchu kameňa zabezpečí povrch pred znečistením a vlhkosťou.    

3. Agresívne čistiace prostriedky môžu poškodiť povrch kameňa, alebo zmeniť jeho farbu!   
POZOR:   na čistenie leštených kamenných obkladov, hlavne lešteného mramoru, je potrebné používať čistiace prostriedky na zásaditej báze (NIE na báze kyselín)!  
POZOR:   v prípade, že povrch kameňa sa stane matným, odporúčame použitie prostriedku, ktorý oživí povrch kameňa.     
POZOR:   kameň je prírodný materiál, ktorý má vysokú nasiakavosť. Prostriedky s farebným zafarbením môže povrch kameňa absorbovať do vnútra, čo 

môžespôsobiť zafarbenie jeho povrchu.      
 POZOR:   v prípade, že sa na povrchu mramoru objavia znečistenia od hrdze, odporúčame použitie odstraňovača hrdze. Takýto prostriedok má silnú reakciu, 

odporúčame preto prihliadať na priložený návod.        
POZOR:   kameň je prírodný, neopakovateľný produkt. Každý kus kameňa ponúka originálne a neopakovateľné farebné kombinácie, preto je každý kus obkladu     

ULTRALiGHT TILES odlišný a originálny. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rozdiely v odtieňoch a rozmeroch platní 
Kamenné obklady sú vyrábané z prírodnej suroviny, preto hrúbka alebo rozmer kameňa sa môže mierne rôzniť (tolerancia od rozmerov z katalógu môže byť  ± 2 mm). Vyššie spomínané vlastnosti nie sú 
dôvodom na reklamáciu. Je nutné mať na pamäti, aby sa obklad použitý v jednej miestnosti objednával vždy 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. 
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