Pokládka obkladů Incana
Příprava podkladu :
Pokud lepíme na zeď je nutné podklad nejprve zbavit případné výmalby, poté dostatečně
napenetrovat penetrací na nasákavé podklady ( Botament D 11 ), v případě nedostatečně
napenetrovaného povrchu, lepidlo odsychá do podkladu a nemusí mít následně dostatečnou
přídržnost.
Pokud lepíme na desky ze sádrokartonu, cetris, …. použijeme penetraci na nenasákavé
povrchy s pískem ( Botament D1, D15 ), které dostatečně rozválečkujeme – při velmi silné vrstvě se
tato penetrace může i loupat ! Zkotrolujeme pokud jsou desky na rastru, že mají dostatečnou
nostnost ( váha 1m2 u silnějších kamenů včetně lepidla může být až 37kg )
Pokud máte podklad, kde si nejste jistí s postupem penetrování / lepení, neváhejte nás
kontaktovat !

Kontrola obkladů před pokládkou :
Obklady pohledově zkontrolujeme, zda přibližně barevně odpovídají popř. jdou barevně
kombinovat s rohovými prvky. Betonové obklady Incana v imitaci kamene mohou mít různé
odstíny jako přírodní kámen, ani větší odchylky nejsou překážkou. Nedoporučujeme obklady
přebírat a třídit podle odstínů !
Pokud se Vám cokoliv nezdá ohledně barvy, rozměru je čas kontaktovat prodejce, na
položené zboží se reklamace nevztahuje, vyjma skrytých vad, což barevná, rozdílnost není !
Pokud s odstíny souhlasíte, je nutné obklady před pokládkou očistit z rubové strany
ocelovým kartáčem.
Pokládka obkladů :
Lepící tmel je vždy nutný natáhnout jak na podklad, tak na rubovou stranu obkladu !
Obklady se pokládají jako přírodní kámen – berou se náhodně z různých balení a dávají do
plochy tak, aby spáry byly v ploše různě posunuté a spáry nebyly nad sebou.
Pokud obklady budete řezat je doporučeno použít úhlovou brusku s diamantovým kotoučem,
ale ne chlazená vodou, mohla by se poškodit pigmentová kresba obkladů !
Na obklady je doporučené lepidlo splňující normu C2TE S1 ( Botament M22, M22 HP –
lehčené )
Pokládka cihlových obkladů :
Cihlové obklady se dají pokládat 2 způsoby :
– klasicky nalepit a poté zatlačit sušší spárovací hmotu spárovacím jazýčkem do spáry
– lepit na bílé či šedé lepidlo ( dle barvy spáry ), dát ho silnější vrstvu, obklady do něj
zatlačit a vystouplé lepidlo zahladit vlhkým štětcem.
Impregnace obkladů :
Obklady je doporučeno impregnovat z důvodu lepší ochrany před prachem, v exteriéru před
povětrnostními podmínkami. Na obklady doporučujeme použít originální impregnaci od výrobce –
obklady při správném použití nezmění odstín a nejdou do lesku, zůstávají matné.
Impregnace se aplikuje cca po 2-3 týdnech od pokládky, aby byl podklad dostatečně suchý.
Aplikaci lze provádět postřikovačem, je důležité, aby byla pokrytí rovnoměrné – impregnace
je na bázi silikonu a pokud by stékala, mohly by se vytvořit bílé pramínky, které již nebude možné
odstranit.
Pro dodržení záruky 25 let je nutno aplikovat originální impregnaci každý rok.

