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| Keramické obklady v nových dimenzích
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Velkoplošné obklady jsou dnes žádané více než kdykoliv
předtím. Dodávají místnostem noblesní a výjimečnou atmosféru. Keramické obklady s rozměry 3 × 1 m už nejsou
žádnou zvláštností! Jejich montáž však vyžaduje řemeslnou zručnost a odpovídající materiálové zabezpečení.
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| Lepení obkladů
 Obklady s látkovou výztuží

Mezi extrémně tenkými a velkoformátovými nástěnnými obklady někdy naleznete obklady s látkovou výztuží. Látka umožňuje vyšší stabilitu zejména
při manipulaci s obklady. Při jejich lepení látka nezpůsobuje žádné problémy,
pokud používáte vhodná vysoce ﬂ exibilní lepidla SCHÖNOX.

 Nanesení lepidla na zadní stranu

Pro bezpečné lepení bez bublin musíte nanést lepidlo, nejlépe SCHÖNOX Q9/
Q9 W, na zadní stranu obkladů. V závislosti na jeho velikosti a podkladu lze
aplikovat buď „na hladko“ nebo nanášet hladítkem se 4 mm ozubením.

 Osazení na stěnu

Nosná plocha musí být stabilní a bez trhlin. Musí být rovněž vyzrálá a dotvarovaná. Všechny nerovnosti musí být předem srovnané pomocí vhodných
vyrovnávacích stěrek. Nanášejte lepidlo pouze na takovou plochu, aby byla
dodržena otevřená doba. Obklady lepte důkladně, aby bylo dosaženo celoplošného spojení.

 Vyrovnání

Každou desku je nutné ihned vyrovnat. Dbejte na dodržení rovinnosti a vyhněte se neestetickým „zubům“ na styku jednotlivých desek. Přestože se při
použití vysoce kvalitních lepidel desky samovolně neposouvají, doporučujeme, zvlášť u těžkých obkladů, používat speciální distanční křížky alespoň
1 mm široké.

 Čištění spár

Při lepení velmi tenkých obkladů (např. 3 mm) je velmi důležité odstranit přebytečné lepidlo ze spár, abyste zabránili znečištění posléze aplikované spárovací hmoty.

| Pokládka dlažby
 Nanesení lepidla na zadní stranu

V závislosti na velikosti dlaždic se pomocí hladítka s 8 mm nebo 10 mm ozubením nanese celoplošně lepidlo SCHÖNOX TT S8 na zadní stranu dlaždic.
V případě přírodního kamene citlivého na barevné změny se musí použít
SCHÖNOX Q9 nebo SCHÖNOX Q9 W. Z ergonomických důvodů doporučujeme používat lešení nebo pracovní plošiny.

 Aplikace lepidla na podlahu

Pomocí pečlivě zvoleného ozubeného hladítka se nanese speciální lepidlo se
sníženou prašností SCHÖNOX TT S8 nebo jiné alternativní lepidlo na předem
připravený podklad. Individuálně nastavitelná konzistence lepidla SCHÖNOX
TT S8 zajistí dokonalé pokrytí rubu dlaždic.

 Přenášení dlaždic

Těžké velkoformátové dlaždice se musí přenášet s pomocí druhé osoby
a pomůcek pro přenášení s přísavkami. To umožní jejich účinné a správné
položení a zabrání poraněním.

 Pokládka dlažby

Dlaždice pokládejte do čerstvého lože. Lepidlo nanášejte jen na takovou
plochu, kterou stihnete pokrýt dlaždicemi během otevřené doby. I když pokládáte velmi velké dlaždice, nikdy po nich během pokládky a po ní nechoďte,
dokud lepidlo nevytvrdne.

 Kontrola a vyrovnání

Po položení každé dlaždice ji pečlivě vyrovnejte a zkontrolujte výšky a slícování křížových spojů. Ihned proveďte všechny potřebné opravy. Pozdější
vyrovnávání nebo opravy velkoplošných dlaždic mohou být velmi obtížné
a časově náročné.

 Spárování

Jakmile lepidlo úplně vytvrdne a vyschne, můžete začít se spárováním plochy. Doporučujeme Vám použít univerzální spárovací hmotu se sníženou
prašností SCHÖNOX UF PREMIUM, kterou lze použít dokonce i na přírodní
kámen citlivý na barevné změny.

| Přípravné práce
 Vyrovnání stěn

Vždy, když se mají lepit velkoplošné obklady, je nezbytná optimální příprava
podkladu. Pomocí jemnozrnných, umělými pryskyřicemi obohacených vyrovnávacích stěrek SCHÖNOX BM 10 nebo SCHÖNOX PL lze účinně a bez
námahy dosáhnout optimálně připravených ploch pro lepení velkoplošných
formátů.

 Vyrovnání podlahy

Dobře připravený podklad umožňuje přesnou, rychlou a ekonomickou pokládku velkoplošných dlaždic. Abyste docílili nejvyšší kvality pokládky, která
uspokojí i velmi náročné zákazníky a architekty, doporučujeme použít pro
přípravu samonivelační stěrku SCHÖNOX SP nebo SCHÖNOX AM.

 Izolace proti vlhkosti

Pro ochranu suchých konstrukcí pod keramickými obklady je nutné ve vlhkých a mokrých provozech použít spřaženou hydroizolační stěrku. Podle třídy vlhkostního zatížení doporučujeme použít flexibilní hydroizolace
SCHÖNOX HA nebo SCHÖNOX 1K DS PREMIUM. Obě lze snadno aplikovat
pomocí válečku nebo stěrky.

 Prostupující stavební prvky

Prostupy, jako jsou elektrické zásuvky, sanitární potrubí apod. je nutné před
lepením velkoplošných obkladů přesně vyměřit a vyřezat. Použití vysoce
kvalitních a důmyslných nástrojů umožní racionální práci s optimálními výsledky.

 Pomůcky pro přenášení

Pro ergonomii a vysokou efektivitu práce je nanejvýš důležité používat
nejmodernější pomůcky pro přenášení, jakými jsou například přísavné ruční
držáky (obrázek vlevo). Tyto pomůcky umožňují účinnou a správnou instalaci velmi velkých a těžkých desek s obtížnou manipulací.

 Pomůcky pro lepení

Pro dosažení co nejlepšího výsledku se nabízejí také další pomůcky, jako
např. distanční podložky (spony s klínkem, resp. podstavce s přítlačným
adaptérem) a speciální kleště. Existuje i systém (Karl Dahm), který je na závit a kleště nejsou nutné. Díky těmto systémům se dlaždice dorovnají zcela
jednoduše.

| Komponenty systému
 Vyrovnávací stěrky

SCHÖNOX PL

Cementová opravná malta s obsahem umělých pryskyřic

SCHÖNOX SP

Vysoce kvalitní samonivelační stěrka

SCHÖNOX AM

Rychletvrdnoucí samonivelační stěrka na
problematické podklady

SCHÖNOX BM 10

Jemná vyrovnávací stěrka na betonové konstrukce

 Hydroizolace

SCHÖNOX 1K DS PREMIUM

Jednosložková flexibilní cementová

SCHÖNOX HA

Disperzní hydroizolační hmota bez rozpouštědel

hydroizolační stěrka

 Lepidla na dlažbu

SCHÖNOX TT S8

Podlahové flexibilní lepidlo se sníženou prašností

SCHÖNOX Q8

Speciální lehčené práškové lepidlo na obklady se
silně redukovanou prašností

SCHÖNOX Q12

Zlepšené, vysoce flexibilní cementové lepidlo se
sníženým skluzem

 Lepidla na obklady a dlažbu (vč. přírodního kamene)

SCHÖNOX Q9

Rychle tvrdnoucí univerzální flexibilní lepidlo
na dlažbu a obklady

SCHÖNOX Q9 W

Bílé rychle tvrdnoucí univerzální flexibilní lepidlo
na dlažbu a obklady

 Spárovací hmoty

SCHÖNOX UF PREMIUM

Flexibilní spárovací hmota pro všechny druhy obkladů
a dlažeb a přírodního kamene

CASCO AQUASEAL (SMP)

Vysoce elastická vlhkostí vytvrzující těsnící hmota na
bázi SMP
Silikonový tmel
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