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MONTÁŽNÍ NÁVOD
DEKORATIVNÍ OBKLADY STEGU

Podklad pro lepení obkladu musí být stabilní a schopný zatížení obkladem. Povrch podkladu musí být čistý, suchý, zbaven prachu, zbytku barev či jiných nečistot a následně ošetřen základním penetračním nátěrem. Nestabilní a hladké nátěry se špatnou
adhezí před lepením obkladu odstraňte. Okolní teplota během montáže a 48 hodin po ukončení by měla být v rozmezí 5 – 25 °C.
Montáž provádějte za pomocí stavební chemie STEGU. Montáž neprovádějte za příliš silného větru, deště a přímém slunci.

Podklad natřete dle pokynů uvedených na obale
použitého základního penetračního nátěru STEGU: GRUNT, který zvýší přilnavost lepidla k podkladu.

Pomocí vodováhy označte rovinu a připevněte
pomocnou opěrnou lať, na kterou pokládejte
první řadu obkladů. Montáž obkladů začněte
vždy odspodu nahoru. V případě, že obkládáte i
vnější rohy začněte od lepení rohových obkladů.
Obklady vybírejte z několika balení zároveň pro
rovnoměrné rozložení odstínů.

Ocelovým kartáčem odstraňte veškeré nečistoty
a nepřesnosti ze zadní strany obkladu.

Lepidlo aplikujte zubovým ocelovým hladítkem
dle pokynů uvedených na obale použitého lepidla STEGU: POWERELASTIK (sádrové, betonové,
kamenné obklady), MULTIELASTIK (betonové,
kamenné obklady), GIPSOLEP (sádrové obklady).

Obklad s naneseným lepidlem rovnoměrně
přitlačte na stěnu. Přebytečné lepidlo odstraňte
zednickou špachtlí. Pro dokonalý výsledek překládejte obklad v 1/3 jeho délky. V případě obkladů s hotovou spárou pokládejte obklady spárou nahoru.

Po ukončení lepení a případném spárování je
nutné povrch obkladů ošetřit dle pokynů uvedených na obale použitého impregnačního nátěru
STEGU: STONE CARE / STONE SHINE. Aplikaci
provádějte rozprašovačem či za pomocí štětce
14 dní od ukončení lepení obkladů.

Při montáži cihlových obkladů bez spáry si na
stěnu narýsujte pomocné linky, v rozestupu
rovnající se dvojité výšce obkladu včetně spár,
které vám pomohou dodržet správnou linii obkladu. Pro dokonalý výsledek překládejte obklad
v 1/2 jeho délky.

Po úplném vytvrzení lepidla (v případě celé fasády cca 14 dní po ukončení lepení) aplikujte do
mezer mezi obklady dle pokynů uvedených na
obale použité spárovací malty STEGU: CLASSIC /
RUSTICAL.

www.stegu.cz

www.stegu.cz

STAVEBNÍ CHEMIE

GRUNT 5 l

GIPSOLEP 5 kg

POWERELASTIK 5 kg

MULTIELASTIK 15 kg

MULTIELASTIK 25 kg

penetrační nátěr

sádrové lepidlo

disperzní lepidlo

cementové lepidlo

cementové lepidlo

vydatnost: ~ 50 m²

vydatnost: ~ 2 m²

vydatnost: ~ 2,5 m²

vydatnost: ~ 4 m²

vydatnost: ~ 7 m²

CLASSIC 7 kg

RUSTICAL 15 kg

STONE CARE 2 l

STONE SHINE 1 l

spárovací malta

spárovací malta

ochranná impregnace

dekorativní impregnace

vydatnost: ~ 2 m²

vydatnost: ~ 4 m²

vydatnost: ~ 5 m²

vydatnost: ~ 5 m²

MATERIÁL A NÁŘADÍ
PŘÍPRAVA PODKLADU
Ochranné rukavice, papír nebo fólie na zakrytí podlahy, nůž, malířská štětka na penetrování, nádoba na penetrační prostředek GRUNT.
LEPENÍ
Ocelové zubové hladítko, ocelový kartáč, úhlová bruska, vodováha, tužka, úhelnice, metr, vysavač, nádoba na disperzní lepidlo POWERELASTIK / cementové lepidlo MULTIELASTIK / sádrové lepidlo GIPSOLEP.

SPÁROVÁNÍ
Ruční nebo elektrické míchadlo, spárovací pytel, spárovací lžíce, zednická lžíce, malířský štětec, nádoba na spárovací maltu CLASSIC /
RUSTICAL.
IMPREGNOVÁNÍ
Ruční postřikovač, štětec, krycí fólie, impregnační nátěr STONE CARE / STONE SHINE.

UPOZORNĚNÍ: Výrobce STEGU nenese odpovědnost za nesprávnou montáž obkladů na stěnu. Reklamace rozměrů a barevností obkladů po provedení montáže nebudou uznány.
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