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tip OBKLADY A DLAŽBY
Technické informácie
KERAMICKÉ OBKLADOVÉ PRVKY
Sú vyrobené z vy!a"eného prírodného materiálu (hlina, kameninov# íl, kaolín, 
kremi$it# piesok, "ivec, vápence, dolomity), ktor# sa rozomelie na prach, zmie%a
s vodou a následne vysu%í. Potom sa táto vysu%ená zmes (granulát) lisuje za vysokého 
tlaku a vypa&uje za vysok#ch teplôt (1000°- 1300° pod&a typu). Kvalita v#robku a jeho 
kone$né vlastnosti sú závislé na konkrétnych pou"it#ch surovinách, lisovacom tlaku, 
v#%ke teploty v#palu a d'"ke trvania v#palu (50 – 60 min). V#sledn# produkt mô"e by!:

1) keramická obkladačka - pou"itie obkladu je len na zvislé plochy (steny) v interiéri
2) keramická dlaždica - pou"itie ako dla"ba a tie" aj ako obklad v interiéri
3) gresová (porcelánová) dlaždica – sa dá pou"i! ako obklad aj ako dla"ba a tie" 

v interiéri aj v exteriéri

Tieto za sucha lisované obkladové prvky (dry-pressed, skupina B) sú lisované do foriem 
vysok#m tlakom. Okrem lisovan#ch sa vyrábajú aj !ahané obkladové prvky (extruded, 
skupina A) ktoré sú vytvárané v plastickom stave v pásovom lise, vytvorené súvislé 
pásmo sa re"e (za pohybu) na obkladové prvky pod&a po"adovan#ch rozmerov.

POVRCH A GLAZÚRA
Povrch keramick#ch obkladov#ch prvkov mô"e by! hladk# alebo reliéfny, s glazúrou 
alebo bez glazúry (neglazovan#). Zárove( mô"e by! v jednofarebnom, prípadne 
viacfarebnom prevedení, alebo dekorovan# rôznymi technikami (rota$ná tla$, 
digitálna tla$). 

Glazúra je sklovit# povlak („tenk# )lm„) naná%an# (zvä$%a striekaním) na povrch 
keramick#ch obkladov#ch prvkov zvy$ajne s prímesou pigmentov (farbív), ktoré 
ovplyv(ujú odtie( glazúry. Tento sklovit# materiál sa po$as v#palu roztaví a natrvalo 
spojí s $repom. Glazúru tvoria (okrem viacer#ch *al%ích) tri základné zlo"ky – tavivá, 
stabilizátory a sklotvorné zlo"ky. Hlavné suroviny pre glazúry sú oxid kremi$it# – 
hlavná sklovina, oxidy kovov – farbivá, oxid cínu a oxid zirkoni$it# slú"ia na úpravu 
vizuálneho vzh&adu vypálenej glazúry a *al%ie.
V#sledn# vzh&ad glazúry ovplyv(uje okrem zlo"enia aj teplota v#palu, teplotná krivka 
(v#pal a chladenie), $rep na ktor# bola glazúra nanesená a hrúbka glazúry. Pod&a 
prieh&adnosti mô"u by! glazúry transparentné (prieh&adné), polo-transparentné 
a+krycie (neprieh&adné). Pod&a lesku ich delíme na lesklé a matné prípadne polomatné. 
Vo v%eobecnosti majú svetlej%ie glazúry dla"díc vy%%iu triedu oteru ako tmav%ie.
Pou"ívanie glazúry vo v#sledku vylep%ilo na keramick#ch obkladov#ch prvkoch 
povrch, ktor# sa stal z lícovej strany pri obklada$kách nenasiakav# a tvrd%í, zárove( 
glazúra slú"i ako ochrana a plní aj hygienickú a estetickú funkciu. 

1) Glazované obklady a dlažby (GL) sú keramické obkladové prvky, na ktoré sa 
pred vypa&ovaním naná%a glazúra. Glazúra umo"(uje da! keramick#m obkladov#m 
prvkom jedine$né farby, individuálny vzh&ad a %irokú %kálou vzorov v ktor#ch sa 
vyrábajú. Obklady a dla"by tak úspe%ne imitujú materiály, ako je mramor, drevo, 
kov alebo kame(. 

2) Neglazované dlažby (UGL) sú keramické obkladové prvky bez glazúry. Hmota 
materiálu ($rep) sa prefarbuje a teda ich $rep je rovnak# v celom priereze. T#m sa 
nahradzuje estetická funkcia glazúry a vytvára sa samotn# dizajn povrchu. Prípadné 
po%kodené miesta sú menej nápadné. ,o sa t#ka farebnosti, na v#ber sú prírodné 
zemité a kameninové tóny, pod&a obsahu v#robnej zmesi. V#robky sú ur$ené 
predov%etk#m k obkladaniu podláh v interiéroch a exteriéroch, ktoré sú vystavené 
poveternostn#m vplyvom a vysokému a" extrémnemu mechanickému namáhaniu, 
obrusu a zne$isteniu. Povrch mô"u ma! matn# a le%ten#.

Le%ten# povrch je povrch glazovan#ch alebo neglazovan#ch obkladov#ch prvkov, 
ktor# je po v#pale mechanicky vyle%ten#. Ide o rozdielny povrch oproti lesklej glazúre 
aj ke* vo v#sledku na poh&ad s podobn#m efektom.

Engoba („základn# náter“) je nesklená vrstva s matn#m povrchom na báze ílov. 
Ide o vrstvu naná%anú na $rep (základnú hmotu dla"by) pred naná%aním glazúry 
a+zabezpe$uje ich dokonalé spojenie ($repu a glazúry) pri v#pale.

NORMA EN 14411  

Táto európska norma stanovuje de)nície, klasi)kácie, charakteristiky, posudzovanie 
zhody a ozna$ovanie keramick#ch obkladov#ch prvkov. Norma EN 14411 okrem iného 
upravuje aj maximálnu toleranciu rozmerov (povolenú odch#lku od deklarovaného 
rozmeru).

ROZMERY 
Nominálny rozmer je rozmer pre ozna$enie obkladov#ch prvkov pod&a normy v cm. 
Deklarovaný rozmer (uveden# na kartóne) je rozmer uveden# v#robcom, s+ktor#m 
musí súhlasi! skuto$n# rozmer v rámci povolen#ch odch#lok. Napríklad pri 
nominálnom rozmere dla"by 60 - 60 mô"e v#robca deklarova! rozmer 59,5 - 59,5 
a+skuto$n# rozmer tak mô"e by! v tolerancii 59,3 – 59,7 a podobne. 
Mnohí majú mylnú predstavu, "e v%etky obklady a dla"by v jednom balení musia ma! 
úplne rovnak# rozmer. Pritom sú z prírodného materiálu a prechádzajú vypa&ovacou 
pecou s teplotou nad 1 100 °C, tak"e ka"dá z nich vykazuje isté deformácie. Napríklad 
rozmer sa v peci doká"e po$as v#palu zmen%i! a" o 10 % t.j. dla"ba s rozmerom 30x30 
cm sa lisuje a vchádza do pece v rozmere 33x33 cm a podobne. 
Norma EN 14411 stanovuje požiadavky na rozmery ako šírka a dĺžka s prípustnou 
toleranciou od deklarovaného rozmeru max ±2,0 mm. Tolerancia je aj pri hrúbke, 
priamosti lícnych hrán, rovinnosti a pravouhlosti. Vä$%ina v#robcov sa sna"í tieto 
odch#lky minimalizova! kalibráciou alebo rekti)káciou obkladov a dla"ieb.

KALIBRÁCIA
Po vypálení obkladu a dla"by má ka"d# jeden kus nepatrné deformácie rozmeru. 
Preto sa obkladové prvky následne rozdeľujú a triedia pod&a kalibrov – podrozmerov. 
Odporú$a sa aby v%etky obkladové prvky ur$ené pre tú istú miestnos! mali ten ist# 
kaliber.

REKTIFIKÁCIA 
Ide o proces, ke* sa hotová dla"ba obrusuje na ďalšej výrobnej linke na presný 
rozmer. Ke*"e rozmer sa presne de)nuje na desatiny milimetra, tak kaliber 
rekti)kovan#ch v#robkov je len jeden. Napríklad – nominálny rozmer rekti)kovanej 
dla"by je 60 - 60 ale presn# rozmer (kaliber) je v"dy jeden (napr. Marazzi a Rako 
uvádzajú rozmer 59,8 - 59,8). Rekti)káciou sa dosahuje aby mal obklad alebo dla"ba 
zabrúsené hrany s vysokou presnos!ou. Toto následne umo"(uje estetickú pokládku 
s minimálnou %károu od 2 mm. Pozor v%ak – kalibrované aj rekti)kované obklady 
a+dla"by upravuje rovnaká norma s identickou prípustnou odch#lkou.

AKOSŤ POVRCHU
Norma EN 14411 stanovuje, "e minimálne 95 % keramických obkladových prvkov 
nesmie mať viditeľné vady, ktoré by mohli naru%ova! akos! povrchu obkladu alebo 
dla"by. V#robcovia preto upozor(ujú, "e pod&a normy je povolené v predanom 
mno"stve nájs! a" 5 % v#robkov s vidite&n#mi vadami. Obvykle je mo"né tieto v#robky 
pou"i! na dorezy alebo pri pokládke kútov a rohov.

VÝROBNÉ DÁVKY A ODTIENE
V%etky keramické obkladové prvky sú vyrábané vo v#robn#ch dávkach (%ar"iach), 
ktoré sa navzájom môžu líšiť (v dôsledku výpalu) farebným odtieňom (tonalitou)
a pri nerekti)kovan#ch obkladoch a dla"bách aj rozmerom. Toto platí aj pre doplnkové 
v#robky k obkladom a dla"bám ako sú dekorácie, schodové stupne, balkónové 
tvarovky a sokle, ktoré sa vyrábajú samostatne vo v#robn#ch dávkach a preto 
mô"u vykazova! farebné a rozmerové odli%nosti od základn#ch obkladov a+ dla"ieb. 
Jednotlivé v#robné %ar"e sú ozna$ované na obaloch v#robkov. Prípustné sú v%ak aj 
jemné odch#lky v rámci rovnakej v#robnej dávky, prípadne niektoré obklady a+dla"by 
sú s rôznym farebn#m odtie(om vyrábané úmyselne. Pri obkladaní nesmú by! 
pou"ité na jednu plochu obklady alebo dla"by z viacer#ch v#robn#ch dávok. Preto 
sa neodporú$a kupova! obklad a dla"bu presne na kus ale je vhodné zvoli! ur$itú 
rezervu, ktorá sa mô"e vyu"i! pri prípadnej oprave alebo po%kodení.

DÔLE!ITÉ INFORMÁCIE
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KOLÍSANIE ODTIEŇOV  
Pri viacer#ch v#robkoch je medzi jednotliv#mi kusmi zámerné kolísanie ich 
odtieňov, farieb, vzorov dizajnu a reliéfu (v#robky sú ozna$ené V1 - V4). V#robcovia 
preto odporú$ajú v#robky s kolísaním odtie(a V2, V3 a V4 pri pokládke odobera! 
z+nieko&k#ch kartónov naraz aby sa zaru$ila rozmanitos! a striedanie farieb a vzorov. 
Ozna$enie keramick#ch obkladov#ch prvkov:

V1
minimálne rozdiely – jednofarebné v#robky
V2
malé odch#lky medzi jednotliv#mi kusmi
V3
ve&ké odch#lky napodob(ujúce napr. prírodné materiály 
V4
ve&ké a celkom náhodné odtie(ové odch#lky

NASIAKAVOSŤ     
Nasiakavos! je najdôle"itej%ou vlastnos!ou pre vo&bu typu obkladového materiálu do 
ur$itého prostredia. Ide o schopnos! keramick#ch v#robkov absorbova! vodu alebo 
iné kvapaliny. Keramické obkladové prvky sa pod&a nasiakavosti delia na viacero 
skupín, pri$om najdôle"itej%ie sú:
E > 10 %   obkladové prvky s vysokou nasiakavos!ou (obklada$ky) sú ur$ené pre 
obklady stien len v interiéroch a nie sú vhodné pre vonkaj%ie a mrazuvzdorné obklady.
E . 0,5 %   gresové dla"by vysoko odolné a mrazuvzdorné pre interiér a exteriér, majú 
univerzálne pou"itie

MRAZUVZDORNOSŤ
Na vonkaj%ie obklady a dla"by je potrebné pou"íva! mrazuvzdorné keramické 
dla"dice, ktoré sú odolné vo$i dlhodobému pôsobeniu mrazu a poveternostn#m 
vplyvom. Nízka nasiakavos! je najlep%ím predpokladom dokonalej mrazuvzdornosti. 
Pri praktickom realizovaní mrazuvzdorného obkladu hrá dôle"itú rolu tie" kvalita 
podkladu, lepiace a %károvacie hmoty, kde je hlavn#m cie&om zabráni! preniknutiu 
vlhkosti pod obklad, hlavne na vodorovn#ch plochách, fasádach a okrajoch obkladu. 
Nemenej dôle"ité je dodr"iavanie doporu$en#ch systémov#ch rie%ení a klada$sk#ch 
postupov.

TVRDOSŤ POVRCHU 
Pre hodnotenie odolnosti povrchu proti opotrebeniu sa pou"íva Mohsova stupnica 
tvrdosti materiálov 1-10.
(obklady orienta$ne minimálne 3, glazované  dla"by orienta$ne 5 a" 7, neglazované 
orienta$ne a" 7)

TEPELNÉ VLASTNOSTI  
Keramické dla"by sú pre svoje v#hodné tepelné  vlastnosti (vodivos!, akumulácia 
a+vy"arovanie tepla) ideálnou podlahovou krytinou pre podlahové vykurovanie.

OBRUSNOSŤ  
Odolnos! proti h'bkovému opotrebeniu (odolnos! proti obrusu) je schopnos! 
neglazovan#ch keramick#ch v#robkov odoláva! za dan#ch podmienok abrazívnym 
vplyvom. Na miesta, kde sa predpokladá vysoké opotrebenie dla"by (priemysel, 
sklady, supermarkety...) sa odporú$a pou"i! neglazované dla"by.

OTERUVZDORNOSŤ
Odolnos! proti povrchovému opotrebovaniu – oteruvzdornos! – je schopnos! 
glazovan#ch keramick#ch v#robkov odoláva! za dan#ch podmienok ú$inku brúsnej 
zmesi. Glazované dla"dice sa delia na rôzne triedy odolnosti:

PEI 1
Podlahy po ktor#ch sa chodí v topánkach s mäkkou podrá"kou pri nízkej frekvencii 
chodenia bez prítomnosti abrazívneho zne$istenia. Pou"itie v kúpe&niach, 
v+spál(ach, v bytoch okrem predsiení, terás, kde hrozí nebezpe$enstvo nanesenia 
vonkaj%ích ne$istôt.
PEI 2
Podlahy, ktoré sú za!a"ované normálnou obuvou pri nízkej frekvencii chodenia 
s nepatrn#m abrazívnym zne$istením. Pou"itie v kúpe&niach a bytoch okrem 
vstupn#ch a im podobn#ch priestorov, ktoré sú frekventovanej%ie a hrozí tam 
nebezpe$enstvo nanesenia vonkaj%ích ne$istôt.
PEI 3
Podlahy, ktoré sú za!a"ované normálnou obuvou pri strednej frekvencii chodenia 
s+nepatrn#m abrazívnym zne$istením. Pou"itie v celom byte, v rodinn#ch domoch, 
v hotelov#ch kúpe&niach.
PEI 4
Podlahy, ktoré sú intenzívnej%ie namáhané pri silnej%ej frekvencii chodenia 
v+ normálnej obuvi pri zv#%enom zne$istení a za!a"ení. Pou"itie pre v#stavné 
a+obchodné priestory, kancelárie.
PEI 5
Podlahy, ktoré sú pri vysokej frekvencii chodenia vystavené vysokému zne$isteniu 
a namáhané opotrebením. Pou"itie v obchodoch, v re%tauráciách, pri pultoch 
a+prepá"kach, v gará"ach, na staniciach a v letiskov#ch halách.

• dla"bu s vy%%ím stup(om oteruvzdornosti je mo"né pou"i! aj na miesta a plochy, 
ktoré vy"adujú ni"%í stupe(.

PROTIŠMYKOVOSŤ  
Ide o jednu z najdôle"itej%ích povrchov#ch vlastností keramick#ch dla"ieb, ktorá ur$uje 
vhodnos! pou"itia vybraného typu dla"ieb pre konkrétne priestory a zaistí bezpe$n# 
pohyb osôb. Normy de)nujú po"iadavky na proti%mykovos! a dla"by sú roztriedené 
do skupín ozna$en#ch R9 a" R13 pod&a uhlu sklzu pre stavby u"ívané verejnos!ou:

Uhol sklzu Označenie Použitie

6 - 10° R9 vnútorné a oddychové plochy, jedálne, kancelárie, chod-
by úradov, %kôl, administratívnych budov, nemocníc…

10 - 19° R10 sklady, malé kuchyne, sanitárne priestory…

19 - 27° R11 kuchyne %kôl, um#vacie linky, prá$ovne, vchody a vonkaj-
%ie schody…

27 - 35° R12 ve&kokuchyne, pracovné jamy, mliekarne…

cez 35° R13 ra)nérie tukov, garbiarne, bitúnky…

Pre podlahy, kde sa chodí bosou nohou sú stanovené triedy proti%mykovosti pod&a 
oblasti pou"itia:

Uhol sklzu Označenie Použitie

> 12° A preva"ne suché chodby, prezliekarne, %atne, dna bazé-
nov od 80 do 135 cm, suchá sauna…

> 18° B
verejné sprchy, okraje bazénov, bazéniky, schody, dna 
bazénov do 80 cm, dna bazénov so sklonom do 8° 
a+h'bkou do 135 cm, parná sauna…

> 24° C
schody pod vodou, %ikmé okraje bazénov, %tartovacie 
bloky, dna bazénov so sklonom nad 8° a h'bkou do 135 
cm, ná%&apné plochy toboganov…

DÔLE!ITÉ INFORMÁCIE
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DÔLE!ITÉ INFORMÁCIE

PRÍDRŽNOSŤ
Keramické obkladové prvky sú testované na prídr"nos! k lepidlám na báze cementu 
pod&a normy EN14411.
- keramické obkladové prvky s nasiakavos!ou E > 10 %  pre lepidlá triedy C1
- keramické obkladové prvky s nasiakavos!ou E . 0,5 %  pre lepidlá triedy C2
Cementové lepidlá vo všeobecnosti:
- Lepidlá na be"né pou"itie (trieda C1) sú ur$ené na lepenie nasiakav#ch keramick#ch 

obkladov#ch prvkov, pri$om dochádza k ich kotveniu  „presiaknutím“ vody 
a+cementu do ich %truktúry (hmoty). Prídr"nos! k podkladu min 0,5 MPa

- Lepidlá na náro$nej%ie aplikácie (trieda C2) (vy%%ia kvalitatívna trieda) sa pou"ívajú 
na lepenie keramick#ch obkladov#ch prvkov s ve&mi malou nasiakavos!ou. 
Flexibilné lepidlá (trieda C2 - S1/S2) v*aka chemick#m komponentom pevne pri&nú 
k povrchu lepen#ch keramick#ch obkladov#ch prvkov a %peciálne zlo"enie t#chto 
lepidiel zárove( priná%a vä$%iu odolnos! vo$i pôsobeniu tepla, mrazu, vlhkosti, 
vibráciám a mechanickému namáhaniu. Prídr"nos! k podkladu min 1,0 MPa

PEVNOSŤ, ODOLNOSŤ PROTI ZLOMENIU 
Táto vlastnos! vyjadruje schopnos! dla"by odoláva! bez de%trukcie mechanickému 
za!a"eniu ako je napr. pohyb vysokozdvi"n#ch vozíkov. Mechanická odolnos! 
keramick#ch obkladov#ch prvkov je ur$ovaná nieko&k#mi spôsobmi merania:

- Pevnos! v ohybe – odolnos! proti prasknutiu. Hodnota dáva informáciu o tom, 
akému mechanickému namáhaniu mô"u by! vystavené v#robky pevne spojené 
s+podkladom (kontaktn#m spôsobom do lepidla). Udáva sa v N/mm2 (po"iadavka 
normy pre dla"by je orienta$ne 35 N/mm2). Vä$%iu odolnos! vykazujú dla"by s malou 
plochou a vä$%ou hrúbkou. Pre be"né pou"itie v obytn#ch priestoroch, sociálnych 
zariadeniach, správnych budovách at*. je vhodná hrúbka dla"by od 8 do 10 mm. 
Dla"by s be"nou hrúbkou je tie" mo"né za!a"ova! pneumatikami osobn#ch áut 
(napr. v autosalónoch). Pre podlahy, ktoré sú vystavené vä$%iemu mechanickému 
namáhaniu sú vhodné dla"by so zv#%enou hrúbkou 12 – 15 mm.

- Lomová sila – je sila, potrebná k zlomeniu. Lomové za!a"enie S je sila, ktorá nie je 
závislá na formáte dla"by ale len na jej hrúbke. Posudzuje sa u dla"by polo"enej 
preva"ne do %trku pri$om dla"by nie sú pevne spojené s podkladom. Udáva sa 
v+ N. Po"iadavka normy pre dla"by s hrúbkou viac ako 7,5 mm je 1300 N. Dla"by 
s+hrúbkou 20 mm dosahujú orienta$ne hodnoty 10.000 – 11.000 N

DLAŽBY S HRÚBKOU 20 mm  
Gresové dla"by s hrúbkou 20 mm sú ur$ené hlavne pre vonkaj%ie pou"itie. Sú vhodné 
bez zásadn#ch obmedzení pre vybudovanie alebo rekon%trukciu terás, balkónov, 
okolí bazénov, striech alebo ako chodníky zakomponované do trávnatej plochy. 
V*aka ich hrúbke a hmotnosti ich mô"eme in%talova! aj bez pou"itia lepidla a polo"i! 
ich napr. do trávnika, %trku alebo na ter$e. Ich kvalita a dizajn je v*aka technológii 
digitálnej tla$e na nerozoznanie od prírodn#ch materiálov, ktoré verne imitujú $i u" v 
dizajne kame(a, dreva, mramoru alebo betónu. Ve&kou v#hodou oproti betónov#m 
dla"bám je, "e farba sa $asom nemení, dla"ba nestráca svoj pôvodn# odtie( je farebne 
stála a odoláva blednutiu farieb spôsobenému poveternostn#mi podmienkami 
a UV "iarením. Zárove( gresové dla"by s hrúbkou 20 mm sú nenasiakavé a preto 
nevznikajú na nich "iadne vidite&né %kvrny napr. olejové prípadne vápenné v#kvety 
a sú jednoducho $istite&né.

POKLÁDKA
Pred začatím pokladania je nutné si skontrolovať údaje na obaloch (kartónoch) 
obkladov a dla"ieb. Materiály ur$ené na jednu plochu musia ma! tieto údaje 
zhodné, preto nesmú by! pou"ité na jednu plochu obklady alebo dla"by z viacer#ch 
v#robn#ch dávok.
Pri pokládke obkladov a dla"ieb v kúpe&niach, balkónoch, bazénoch a na terasách 
odporú$ame pou"i! systémové rie%enie, ktoré zah/(a stavebnú chémiu (penetráciu, 
niveliza$nú hmotu, hydroizoláciu, lepidlá, %károvacie hmoty a silikóny) iba od jedného 
v#robcu (Ceresit, KSline). Nedodr"anie tejto podmienky a kombinácia stavebnej 
chémie od viacer#ch v#robcov mô"e spôsobi! nekvalitnú pokládku a+ následné 
zamietnutie prípadnej reklamácie.

Viacerí v#robcovia odporú$ajú (a niektorí dokonca vy"adujú) aby bol pri kladení
obkladov a dla"ieb pou"it# vyrovnávací systém (Leveling).
Pri pokládke s posunutím (na väzbu) je mo"né dla"bu uklada! s maximálnym
posunutím oproti d'"ke susednej dla"by takto: max 1/3 do ve&kosti strany 60 cm 
a+max 1/4 do ve&kosti strany dla"by 120 cm. Práve s oh&adom na toleranciu prehnutia 
samotnej dla"by mô"e vyrovnávací systém pomôc! v prípadnej eliminácii povolenej 
odch#lky.

POKLÁDKA NA TERČE
,oraz populárnej%ia pokládka dla"ieb s hrúbkou 20 mm na ter$e si vy"aduje zistenie 
údajov o pevnosti pri ohybe, lomovom za!a"ení a lomovej sile samotnej dla"by.
Pri skladbe ter$ov pod dla"bu (po$et a umiestnenie) je nutné dodr"iava! odporú$anie 
v#robcov.

ŠKÁRY
0káry u"%ie ako 2 mm sa neodporú$ajú ani pri rekti)kovanom obklade 
a+ dla"be. Zásadne sa nedoporu$uje pokládka bez %káry tzv. na doraz. Dôvodom 
sú rozmerové odch#lky obkladov a dla"ieb, schopnos! %kár zmier(ova! 
pnutie medzi podkladom a samotnou dla"bou, fakt, "e zanesená ne$istota 
v %kárach bez %károvacej hmoty je prakticky neodstránite&ná a tie" to, "e 
cementová %károvacia hmota v %kárach u"%ích ako 2 mm neplní svoju funkciu.
Pre prirodzené rozmerové nepresnosti pri nerekti)kovan#ch obkladov#ch prvkoch je 
lep%ie sa úzkej %káre 2 mm vyhnú!. Rozmerové rozdiely v súlade s normou sú pri ve&mi 
úzkej %káre vidite&né. Preto sa pri pokládke nerekti)kovan#ch obkladov#ch prvkov 
doporu$uje %írka %káry 3 - 4 mm. 

Pou"itím epoxidov#ch %károvacích hmôt je mo"né dosiahnu! lep%iu odolnos! vo$i 
ne$istotám.
Tmavé odtiene %károvacích hmôt sa nesmú pou"íva! na le%tené dla"by, preto"e 
pigmenty (obsahujúce uhlík alebo gra)t) by mohli sfarbi! povrch dla"ieb. 
Vo v%eobecnosti sa pri intenzívne farebn#ch %károvacích hmotách odporú$a vopred 
si overi! ich pôsobenie na vzorku obkladu alebo dla"by.

IMPREGNÁCIA
Ide o dôle"it# úkon hlavne pri le%ten#ch povrchoch, ktor#m sa minimalizuje riziko ich 
zne$istenia $i u" pou"ívaním alebo hne* pri prvom %károvaní. Pred impregnáciou je 
nutné dokonale vy$isti! povrch keramick#ch obkladov#ch prvkov od cementov#ch 
zbytkov po %károvaní.

PURO MARAZZI ANTIBACTERIAL – PRÉMIOVÁ TECHNOLÓGIA 2021 
Puro je nová antibakteriálna technológia pre keramické povrchy (v#robky Marazzi), 
vyvinutá s cie&om eliminova! a" 99,9 % baktérií a in#ch %kodliv#ch mikroorganizmov 
na povrchu obkladov a dla"ieb. Puro r#chlo a efektívne pôsobí proti ich %íreniu a+t#m 
tie" zabra(uje tvorbe nepríjemného zápachu. Antibakteriálny ú$inok, testovan# 
v súlade s najprísnej%ími medzinárodn#mi normami, je zaru$en# pokrokovou 
a+exkluzívnou úpravou s iónmi striebra, ktoré sa pridávajú do materiálu na v#robu 
keramick#ch obkladov#ch prvkov po$as v#robného procesu a zais!ujú aktívnu 
a+ trvalú ochranu povrchu za ak#chko&vek sveteln#ch podmienok vrátane absencie 
UV svetla.

SKLENENÉ DEKORY, LISTELY A MOZAIKY
Ide o $oraz populárnej%ie doplnky ku keramick#m obkladom. Sklenené dekory, listely 
a sklenené mozaiky v#robcovia odporú$ajú lepi! v#hradne lepidlami na zrkadlá, 
napríklad neutrálny silikón Ceresit CS26.

UPOZORNENIE
Reklamácie na zjavné (viditeľné) vady (chyby) materiálu (napr. farebné 
a! rozmerové odchýlky, poškodený materiál, vady glazúry, odtiene, zámeny 
a pod) je možné uplatniť len pred jeho zabudovaním a s pôvodným obalom 
s čitateľnými údajmi. Po zabudovaní tovaru so zjavn#mi vadami ako aj v prípade 
nepredlo"enia pôvodného obalu nie je mo"né posúdi! oprávnenos! reklamácie.


