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1. ÚVOD
Cieľom tejto brožúry je poskytnúť množstvo užitočných informácií, ktoré je 

možné využiť pri  inštalácii prírodného a kompozitného kameňa s použitím 

moderných výrobkov a systémov MAPEI. Vďaka bohatým skúsenostiam 

získaným v priebehu mnohých rokov, v spolupráci s technickou podporou 

Výskumných a vývojových laboratórií, sme schopní pre tento druh 

aplikácií garantovať našim zákazníkom dlhodobú životnosť a požadovanú 

funkčnosť.  

Pri inštalácií kameňa odporúča MAPEI ucelenú skupinu výrobkov, od 

vyrovnávacích poterov, vyhladzovacích nivelizačných stierok a lepidiel, 

až po škárovacie malty a špecifické, pružné, tesniace tmely. 

Brožúra ďalej ilustruje príklady kvalitného zapracovania mramoru, žuly, 

porfýrov a kompozitov v závislosti od rôznych požiadaviek na aplikáciu a 

predpokladané prevádzkové podmienky.  

2. TYPICKÉ PROBLÉMY      
 PRI INŠTALÁCII KAMEŇA  
V posledných rokoch sa na trh dostávajú prírodné kamene s menšou hrúbkou, 

porovnateľné s tradičnými tenkými obkladovými prvkami, vrátane umelých 

kameňov a rôznych druhov spojiva. Pri ich inštalácii vznikajú stále nové 

problémy. Pri inštalácií prírodného kameňa je bežným javom, že prichádza 

k vlneniu alebo rozpínaniu vplyvom vlhkosti z podkladu, od lepidla alebo 

pôsobením teplotných zmien. V prítomnosti vody sa na niektorých typoch 

kameňa môžu tvoriť fľaky, prípadne neestetické výkvety.

Oba problémy nie je nutné spájať, ale pristupovať k nim jednotlivo. 
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2.1 ROZMEROVÁ NESTÁLOSŤ A DEFORMÁCIA 
Citlivosť určitých druhov kameňa na vlnenie v prítomnosti vody alebo pri 

teplotných zmenách je určujúci faktor pri výbere lepidla. Nevhodne zvolené 

lepidlo znižuje funkčnosť celej plochy, kde bol kameň inštalovaný.

Medzi materiály, najviac náchylné na vlnenie, je možné zaradiť určité druhy 

zeleného mramoru (ako napr. Verde Alpi), niektoré typy bridlice, Pietra Serenas 

a isté druhy kompozitných kameňov vyrábaných z polyesterovej živice (sú viac 

citlivé na teplotné zmeny). Ďalšími ovplyvňujúcimi faktormi sú tvar, rozmery a 

hrúbka kameňa. Vzhľadom na všetky tieto, do úvahy prichádzajúce aspekty, je 

prakticky nemožné odhadnúť správanie sa kamenných materiálov (v priebehu 

inštalácie a prevádzky) bez ich predchádzajúcej hĺbkovej analýzy. 

2.1.1 SKÚŠKA ROZMEROVEJ STÁLOSTI: 
 ZATRIEDENIE KAMEŇOV

MAPEI JE JEDINOU SPOLOČNOSŤOU NA SVETE, ktorá navrhla a vyvinula 

analytický systém zatriedenia kameňov, podľa ich citlivosti na vodu a vlhkosť 

(Tabuľka 1). Pri skúške sa používa zariadenie, pozostávajúce z podstavca a 

veľmi presného digitálneho snímača pripojeného k terminálu, ktorý nepretržite 

zaznamenáva rozmerové zmeny, ktoré nastali. Skúška modeluje inštaláciu 

kamenných dosiek, kde sa pomocou senzorov zaznamenáva každý pohyb 

rohov dosky. Dosky sú umiestnené obrátene a sú uložené na troch zo 

štyroch strán. Následne je kameň v priebehu skúšky  prekrytý zo zadnej 

strany navlhčenou plstenou handričkou.

Skúška prebieha nasledovným spôsobom:

1. Doska sa prevráti na zadnú stranu a položí sa na kovový podstavec na tri 

zo štyroch zvislých strán. Vodou navlhčená plsť sa umiestni na zadnú stranu 

kameňa (Obr. 2.2), čo simuluje vlhkosť pri inštalácii ako napr. vlhkosť malty 

alebo tradičných lepidiel.

2. Digitálne snímače umiestnené v rôznych bodoch kamennej dosky 

zaznamenávajú vo všetkých smeroch deformácie rohov dosky a posielajú 

údaje do terminálu. 

Obr. 2.1 - Zvlnenie kameňa citlivého na vlhkosť



3. V závislosti od miery deformácie (δ) meranej po 6 hodinách od nanesenia 

navlhčenej plstenej handričky sa kameň rozdeľuje do troch tried:

a) Trieda A: δ < 0,3 mm

b) Trieda B: 0,3 < δ < 0,6 mm

c) Trieda C: δ > 0,6 mm

4. Kamene v triede A sú považované za stále, lepidlo použité pri ich inštalácii 

nespôsobuje vlnenie. Musia byť posudzované iné faktory ako napr. citlivosť 

na tvorbu fľakov a výkvetov, rozmer inštalovaných dosiek, druh podkladu a 

prevádzkové podmienky.

5. Pre kamene, ktoré neboli zaradené do triedy A musí byť zopakovaná 

skúška, s tým rozdielom, že plstená handrička je nahradená rýchlotvrdnúcim 

cementovým lepidlom (trieda F podľa EN 12004) (Obr. 2.3).

6. V závislosti od miery deformácie (δ) meranej po 6 hodinách od nanesenia 

rýchlotvrdnúceho, cementového lepidla sa kameň zatrieďuje nasledovne:

a) Trieda B*: δ < 0,3 mm – po simulácii s použitím rýchlotvrdnúceho lepidla 

dosahujú kamene triedu A.

b) Trieda C**: δ >0,3 mm – aj napriek simulácii s použitím rýchlotvrdnúceho 

lepidla sú kamene stále zatriedené ako Trieda B alebo C.

Výsledky skúšok rozmerovej stálosti, prípadne ďalšie špecifické vlastnosti 

kameňa a predpokladané prevádzkové podmienky rozhodujú o zvolení 

najvhodnejšieho spôsobu inštalácie s garanciou dlhodobej životnosti.
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Obr. 2.2 - Skúška rozmerovej stálosti pri použití 
navlhčenej plstenej handričky

Obr. 2.3 - Skúška rozmerovej stálosti pri použití 
rýchlotvrdnúceho lepidla

Obr. 2.4 - Zatriedenie kamenných materiálov 
podľa skúšky rozmerovej stálosti vo Výskumných a 
vývojových laboratóriách MAPEI (aktualizované 2010)

Trieda

Trieda Trieda
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Trieda A Trieda B* Trieda C**
Žula: Blu Impala

Nero
Rosso
Verde
Verde Aosta

Žula: Verde Bisanzio Žula: Grigio Verde
Porfido Del Perù
Rosso Predazzo
Verde Speranza
Viola

Iné: Pietra Lara
Piedra Del Sol
Pietra Di Volvic - Francia
Pietra Messicana (Rosa)
Quarzite Rosa Del Brasile
Alabastro Cristallino
Onice

Iné: Ignimbrite Sarda Rossa
Ardesia Brasiliana
Pietra Di Carniglia

Iné: Cantera Desertica
Pietra Di Matraia
Pietra Serena
Ardesia
Verde Giada

Mramor: Carrara C.
Bianco Rosa
Botticino African Red
Arabescato Orobico
Bianco Brasile
Bianco Classico
Giallo Veneziano
Grigio Motrico 
Jacaranda
Jura Blaugelb Gemischt
Nero Marquina
Paradise Lucido
Rosa Del Portogallo
Rosso Laguna
Rosso Verona
Serpentino Valmalenco
Statuario Venato
Travertin S.pietro Class.

Mramor: Ametista
Verde Italia
Verde Aver
Verde Saint Denise
Rio Branco

Mramor: Bianco Perla
Verde Alpi
Verde Alpi Rameggiato
Verde Issoire
Verde Mergozzo
Verde Guatemala

Kompozity: Bianco Carrara (Cem.)
Botticino (Cem.)
Breccia Aurora (Resina)
Rosso Levanto (Resina)

Kompozity: Diorite (Cemento)
Bianco Zandobbio (Cem.to)
Amarelo (Resina)
Breccia Oniciata (Resina)

Kompozity: Grigio Carnico (Cemento)
Rosso Rubino (Cemento)
Ramello Rosso (Resina)
Portoro (Resina)

ZOZNAM VYBRANÝCH DRUHOV KAMEŇA SKÚŠANÝCH VO VÝSKUMNÝCH A VÝVOJOVÝCH LABORATÓRIÁCH MAPEI (ZATRIEDENIE MAPEI):

VŠEOBECNÝ PREHĽAD DEFORMÁCIÍ KAMEŇOV PO SKÚŠKE ROZMEROVEJ STÁLOSTI 

Trieda A Trieda B Trieda C

Tab.1 - Zatriedenie kameňov zodpovedá výsledkom skúšok MAPEI, aj napriek tomu je však potrebné ho považovať len za indikatívne, nie ako smerodajné pre všetky 
druhy kameňa z rovnakej skupiny minerálov.
* Kamene zatriedené do Triedy B a C po simulácii lepenia s použitím navlhčenej plstenej handričky sú zaradené po opakovanej skúške rozmerovej stálosti s použitím 
rýchlotvrdnúceho lepidla do triedy A (δ < 0,3 mm).
** Kamene zatriedené do Triedy B a C po simulácii lepenia s použitím navlhčenej plstenej handričky zostávajú zaradené po opakovanej skúške rozmerovej stálosti  
s použitím rýchlotvrdnúceho lepidla do triedy B (0,3 < δ < 0,6 mm) 0,6 mm alebo Triedy C (δ > 0,6 mm).

Deformácia po 6 hodinách menej ako 0,3 mm

Deformácia po 6 hodinách menej ako 0,3 mm Deformácia po 6 hodinách medzi 0,3 a 0,6 mm Deformácia po 6 hodinách viac ako 0,6 mm

Deformácia po 6 hodinách medzi 0,3 a 0,6 mm Deformácia po 6 hodinách viac ako 0,6 mm

Čas trvania skúšky (h) Čas trvania skúšky (h) Čas trvania skúšky (h)
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2.2 FĽAKY A VÝKVETY
V prítomnosti vlhkosti sa na povrchu kameňa môžu objaviť fľaky a/alebo 

výkvety. Uvedený jav vzniká z týchto dôvodov:

- kameň je inštalovaný do bežného cementového lôžka alebo použitím 

normálne tuhnúceho lepidla;

- kameň je inštalovaný na podklad, ktorý nie je dostatočne izolovaný 

proti vzlínajúcej zemnej vlhkosti;

- kameň je inštalovaný na podklad, ktorý nie je úplne suchý, vykazuje 

ešte vysokú zostatkovú vlhkosť. 

Tvorba výkvetov sa môže objaviť na všetkých typoch kameňa, na vznik 

fľakov  sú náchylné iba niektoré druhy ako napr. mramor, kremík, žula 

a svetlé kompozitné kamene (ako je mramor Carrara, Thassos, ružový 

kvarcit atď.).

Problém môže spôsobiť prítomnosť substancií v kameni, ktoré sa 

rozpúšťajú v alkalickej vode nachádzajúcej sa v podkladovej vrstve 

alebo v inštalačnom lepidle (v prípade rozpustných solí) alebo tých, ktoré 

reagujú s vodou (hlavne v prípade minerálov železa).

V prvom prípade, sú rozpustné látky prenesené vodou zo zadnej strany 

smerom hore až na povrch kameňa, pričom vytvárajú rozsiahle fľaky a 

výkvety. Pri reaktívnych substanciách, kombinácia vody, kyslíka a svetla 

vedie k oxidácii, ktorá je sprevádzaná vznikom neestetických fľakov. 

Vyvarovať sa tomuto javu je možné použitím rýchlotvrdnúcich cementových 

lepidiel, ktoré sú schopné skrátiť čas kontaktu kameňa s vodou a zastaviť 

tak prestup vody až na jeho povrch. Ďalším účinným riešením je využitie 

reaktívnych lepidiel, vytvrdzujúcich chemickou reakciou dvoch zložiek 

výrobku.

Ku vzniku fľakov alebo výkvetov prichádza i v prípade nedostatočne 

pripraveného podkladu.
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Obr. 2.7 - Príklad výkvetov spôsobených vzlínajúcou 
vlhkosťou od podkladu 

Obr. 2.5 - Príklad fľakov zapríčinených obsahom 
pyritov na bielom mramore Carrara  

Obr. 2.6 - Príklad fľakov vytvorených na žulovej 
kamennej dlažbe 
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3. PRÍPRAVA PODKLADU
Podklad musí byť pripravený v súlade so špecifickými požiadavkami takým 

spôsobom, aby bol vhodný na inštaláciu kameňa, pritom musí súčasne 

zodpovedať aj predpokladaným podmienkam v priebehu užívania priestorov.  

Všetky potrebné indikácie sú uvedené v norme UNI 11322 „Stone coatings for 

floors: guidelines for design, layiung and maintenance“.

Medzi hlavné požiadavky na povrch, ktoré sa posudzujú vždy pred inštaláciou 

kameňa, je možné  zaradiť nasledovné:

- hrúbka: hrúbka závisí od druhu podkladu. Pre kamene citlivé na vlhkosť 

a z toho dôvodu náchylné i na tvorbu fľakov a vlnenie, musí byť podklad 

nevyhnutne bez známok vzlínajúcej zemnej vlhkosti. Všeobecne, poter musí 

byť vždy vhodne odizolovaný proti rastúcej vzlínajúcej vlhkosti. Pri zhotovení 

nových poterov sa predpokladá minimálna hrúbka 4 cm, poter musí byť 

realizovaný na separačnú polyetylénovú fóliu, zabraňujúcu vzlínaniu vlhkosti.

- mechanická odolnosť a kompaktnosť: mechanická pevnosť musí 

zodpovedať predpokladaným prevádzkovým podmienkam a konečnému 

využitiu podlahy. Vo všeobecnosti platí pravidlo, že mechanická pevnosť 

poterov pre občianske stavby musí byť min. 20 MPa, pre komerčné a 

priemyselné stavby min. 30 MPa. Na fasádach je potrebné zmerať odtrhové 

pevnosti zhotovených vyrovnávacích omietok. Nameraná hodnota musí byť 

min. 1 MPa.

- vyzretie: pred inštaláciou kameňa je nevyhnutné, aby bol podklad dokonale 

vyzretý. Pri cementových podkladoch trvá proces vyzrievania približne 7 až 

10 dní (platí pre hrúbku 10 mm). V priebehu tejto doby sú potery a omietky 

vystavované hydrometrickému zmrašťovaniu, ktoré má za následok vznik 

trhlín. Ak sú kamene inštalované ešte pred úplným vyzretím povrchu, trhliny 

vzniknuté v podklade môžu byť prenesené aj na povrch samotného kameňa, 

čo môže viesť v horšom prípade aj k jeho oddeleniu od podkladu.

Obr. 3.1 - Miešanie cementového poteru 
TOPCEM PRONTO

Obr. 3.2 - Miešanie cementového poteru 
TOPCEM PRONTO 

Obr. 3.3 - Aplikácia cementového poteru 
TOPCEM PRONTO



Ak je nevyhnutné skrátiť čas vyzretia pri zhotovovaní poterov, je možné 

použiť aj špeciálne spojivá alebo vopred namiešané rýchlotvrdnúce a 

rýchloschnúce poterové zmesi:

• TOPCEM, špeciálne, hydraulické spojivo na zhotovovanie rýchloschnúcich 

poterov (4 dni) s normálnou dobou tuhnutia a kontrolovaným zmrašťovaním.

• TOPCEM PRONTO, vopred namiešaná zmes, pripravená k priamemu 

použitiu, na zhotovovanie rýchloschnúcich poterov (4 dni) s normálnou 

dobou tuhnutia a kontrolovaným zmrašťovaním. V súlade s normou  

EN 13813 je klasifikovaná ako CT-C30-F6-A1fl. Inštitútom GEV je 

certifikovaná ako výrobok s veľmi nízkym obsahom organických prchavých 

látok (EMICODE EC1R PLUS).

• MAPECEM, špeciálne, hydraulické spojivo na zhotovovanie 

rýchloschnúcich poterov (24 hodín) s rýchlou dobou tuhnutia a  

kontrolovaným zmrašťovaním.

• MAPECEM PRONTO, vopred namiešaná zmes, pripravená k priamemu 

použitiu, na zhotovovanie rýchloschnúcich poterov (24 hodín) s rýchlou 

dobou tuhnutia a kontrolovaným zmrašťovaním. V súlade s normou  

EN 13813 je klasifikovaná ako CT-C60-F10-A1fl.

- suchý: zvlášť pri inštalácii kameňa citlivého na vlhkosť, za účelom 

zamedzenia vzniku výkvetov na povrchu kameňa, je bezpodmienečne 

nutné, aby bol podklad dokonale suchý.;

- čistý: povrch, na ktorý sa má kameň inštalovať musí byť dokonale čistý. 

Prachové a voľné časti, mastnoty, oleje, pôvodné nátery a všetky nesúdržné 

miesta musia byť kompletne odstránené, v opačnom prípade nie je možné 

zaručiť priľnavosť lepidiel;

- bez trhlín: pred inštaláciou kameňa musia byť všetky trhliny 

monoliticky vytesnené použitím živíc ako sú napr. EPORIP, EPOJET 

alebo EPORIP TURBO. Alternatívou môže byť aplikácia deliacej 

membrány MAPETEX (Postup 1);

- rovný: ak podklad určený na inštaláciu kameňa vykazuje povrchové 

nedokonalosti, pri vyrovnaní môžu byť použité nasledovné výrobky:
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Obr. 3.4 - Použitie vyrovnávacej laty 
pri zhotovovaní poteru             

Obr. 3.6 - Aplikácia základného náteru za účelom 
zlepšenia prídržnosti nasledovnej vrstvy 

Obr. 3.5 - Ubíjanie cementového poteru  
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PRE POUŽITIE V INTERIÉRI

• NIVORAPID, rýchlotvrdnúca, tixotrópna, cementová malta na vyrovnávanie 

a vyhladzovanie vodorovných a zvislých povrchov v hrúbke od 3 do 20 mm.  

V súlade s normou EN 13813 je klasifikovaná ako CT-C40-F10-A2fl. Inštitútom 

GEV je certifikovaná ako výrobok s veľmi nízkym obsahom organických, 

prchavých látok (EMICODE EC1R PLUS). Po zmiešaní s tekutou latexovou 

prísadou  LATEX PLUS (namiesto vody) vzniká vysoko flexibilná, vyrovnávacia 

a vyhladzovacia malta s výbornou prídržnosťou na podkladoch z kovu, PVC, 

gumy, drevotriesky, parkiet, linolea atď.;

• ULTRAPLAN/ULTRAPLAN MAXI, veľmi rýchlotvrdnúca, samonivelizačná, 

 cementová malta na vyrovnávanie podkladu v hrúbke od 1 do 10 mm, resp. 

od 3 do 30 mm. V súlade s normou EN 13813 sú klasifikované ako CT-C30-

F7-A2fl-s1, resp. CT-C35-F7-A2fl-s1.  Inštitútom GEV sú certifikované ako 

výrobky s veľmi nízkym obsahom organických, prchavých látok (EMICODE 

EC1 PLUS).

PRE POUŽITIE V EXTERIÉRI

• ADESILEX P4, rýchlotvrdnúca, cementová, vyrovnávacia a vyhladzovacia 

malta na vodorovné a zvislé plochy v interiéri aj exteriéri, v hrúbke od 3 do 

20 mm. Inštitútom GEV je certifikovaná ako výrobok s veľmi nízkym obsahom 

organických prchavých látok (EMICODE EC1R PLUS);

• PLANITOP FAST 330, rýchlotvrdnúca, vláknami vystužená, cementová 

malta na vyrovnávanie podláh a stien v interiéri aj exteriéri, v hrúbke vrstvy od  

3 do 30 mm;

• NIVOPLAN, malta na vyrovnávanie nerovností podláh a stien v interiéri 

aj exteriéri v hrúbke od 2 do 30 mm. Po zmiešaní s 1 alebo 2 kg tekutej 

zušľachťujúcej prísady PLANICRETE vzniká malta s vylepšenou konzistenciou, 

vhodnou aj pre aplikácie v menších hrúbkach.

Viac informácii o príprave nových poterov nájdete v brožúre „Zhotovovanie 

poterov“.

Obr. 3.7 - Vyhladenie cementového poteru 
so samonivelizačnou maltou ULTRAPLAN             

Obr. 3.8 - Vyrovnanie betónovej steny s cementovou 
maltou NIVOPLAN + PLANICRETE 

Obr. 3.9 - Vyrovnanie betónovej steny s cementovou 
maltou PLANITOP FAST 330 



4. MOŽNOSTI INŠTALÁCIE KAMEŇA 
V ZÁVISLOSTI OD ICH ZATRIEDENIA    

4.1 VÝBER LEPIDLA  

4.1.1 TRIEDA A PRÍRODNÝ A KOMPOZITNÝ KAMEŇ NA 
CEMENTOVEJ BÁZE BEZ CITLIVOSTI NA TVORBU  
FĽAKOV A VÝKVETOV

Pri inštalácii tejto triedy kameňa sa musí pri výbere lepidla brať do úvahy 

rozmery dosky, druh podkladu a podmienky v priebehu prevádzky. 

MAPEI odporúča použitie nasledovných lepidiel:

• KERAFLEX, špeciálne, cementové lepidlo so zníženým sklzom a 

predĺženou dobou zavädnutia. V súlade  s normou EN 12004 je klasifikované 

ako C2TE. Obzvlášť vhodné pre inštaláciu na podlahách a stenách v interiéri 

aj exteriéri a na vonkajšie povrchy, ktoré nie sú vystavované deformáciám a 

zvýšeným napätiam.

Inštitútom GEV je certifikovaná ako výrobok s veľmi nízkym obsahom 

organických prchavých látok (EMICODE EC1R PLUS).

• KERAFLEX MAXI S1, špeciálne, deformovateľné, cementové lepidlo 

so zníženým sklzom, predĺženou dobou zavädnutia a technológiou Low 

Dust. V súlade s normou EN 12004 je klasifikované ako C2TE S1. Obzvlášť 

vhodné pre nerovné povrchy a pre dosky s mierne nepravidelnou zadnou 

stranou (Postup 2).

• ADESILEX P4, špeciálne, samozmáčavé, rýchlotvrdnúce,  

cementové lepidlo na inštaláciu obkladových prvkov z keramiky a 

kameňa, vhodné na vodorovné plochy. V súlade s normou EN 12004 

je klasifikované ako C2F. Obzvlášť vhodné pre podlahy vystavované 

intenzívnej prevádzke alebo pre povrchy dodatočne leštené po 

inštalácii. Inštitútom GEV je certifikovaná ako výrobok s veľmi nízkym 

obsahom organických prchavých látok (EMICODE EC1R PLUS).

12

Technický sprievodca

INŠTALÁCIA KAMEŇA  
Výrobky a systémy na inštaláciu 
prírodného a kompozitného kameňa

Obr. 4.1 - Inštalácia kameňa s použitím KERAFLEX 
MAXI S1; „Spa Rácz & Hotel“ - Budapešť - Maďarsko            

Obr. 4.2 - Inštalácia kameňa s použitím KERAFLEX 
MAXI S1; „Loop 5“ Shopping Centre – Weiterstadt - 
Nemecko

Obr. 4.3 - Inštalácia prírodného kameňa na fasáde; 
“La Llotja“ Congress Centre – Lleida - Španielsko
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• KERABOND + ISOLASTIC, špeciálne, vysoko deformovateľné, 

cementové lepidlo, vhodné pre inštaláciu v exteriéri a na fasádach.  

V súlade s normou EN 12004 je klasifikované ako C2 S2 (Postup 3).

4.1.2 TRIEDA A KOMPOZITNÝ KAMEŇ NA ŽIVIČNATEJ BÁZE,  
BEZ CITLIVOSTI NA TVORBU FĽAKOV (POUŽITIE V INTERIÉRI)

Pre tento druh kameňa, ktorý je vhodný len pri inštalácii v interiéri sa odporúča 

použiť nasledovné lepidlá:

• KERAFLEX MAXI S1, špeciálne, deformovateľné, cementové lepidlo  

so zníženým sklzom, predĺženou dobou zavädnutia a technológiou Low Dust. 

Možnosť inštalácie obkladových prvkov z keramiky a kameňa do lôžka od 3  

do 15 mm. V súlade s normou EN 12004 je klasifikované ako C2TE S1. Zvýšená 

hrúbka lepidla pri inštalácii umožňuje jeho použitie pri nerovných povrchoch, 

vhodné pre dosky s mierne nepravidelnou zadnou stranou (Postup 2).

• ULTRALITE S1, špeciálne, deformovateľné, cementové lepidlo so zníženým 

sklzom, predĺženou dobou zavädnutia, vysokou výdatnosťou a technológiou 

Low Dust. V súlade s normou EN 12004 je klasifikované ako C2TE S1. 

Vyznačuje sa jednoduchým nanášaním a poskytuje lepšie pokrytie zadnej 

strany obkladového prvku v porovnaní s tradičnými lepidlami. Vhodné pri 

inštalácii kameňa v objektoch s intenzívnou prevádzkou alebo všeobecne tam, 

kde je požadovaná súvislá vrstva lepidla

Pri výbere lepidla pre tento druh kameňa je potrebné mať vždy na 

pamäti podmienky v priebehu prevádzky. Niektoré typy tohto kameňa sú 

charakteristické vysokým koeficientom tepelnej rozťažnosti. Pri určitých 

podmienkach v priebehu inštalácie, ako je napr. priame pôsobenie slnka 

na povrch, prichádza k vzniku napätí vplyvom rozpínania kameňa. V týchto 

prípadoch, kvôli zamedzeniu vzájomného stláčania jednotlivých kusov kameňa 

do seba a následného zdvihnutia kameňov od ich rozpínania, je nevyhnutné 

dodržiavať široké škáry a úzky raster pružných škár. Odporúča sa použitie 

nasledovného lepidla:



• KERALASTIC, dvojzložkové, polyuretánové lepidlo na obkladové prvky  

z keramiky a kameňa. V súlade s normou EN 12004 je klasifikované ako R2.

4.1.3 TRIEDA A PRÍRODNÝ A KOMPOZITNÝ KAMEŇ NA 
CEMENTOVEJ BÁZE A KOMPOZITNÝ KAMEŇ NA ŽIVIČNATEJ 
BÁZE (POUŽITIE V INTERIÉRI) S CITLIVOSŤOU NA TVORBU 
FĽAKOV A VÝKVETOV 

Pre tento druh kameňa sa odporúča, za účelom zamedzenia vzniku fľakov a 

výkvetov, použiť nasledovné lepidlá:

• GRANIRAPID, špeciálne, dvojzložkové, deformovateľné, rýchlotvrdnúce, 

cementové lepidlo na obkladové prvky z keramiky a kameňa. V súlade s normou 

EN 12004 je klasifikované ako C2F S1 (Postup 4). Inštitútom GEV je certifikovaná 

ako výrobok s veľmi nízkym obsahom organických prchavých látok (EMICODE 

EC1 PLUS).

• KERAQUICK, špeciálne, rýchlotvrdnúce, deformovateľné, cementové 

lepidlo so zníženým sklzom na obkladové prvky z keramiky a kameňa. V súlade  

s normou EN 12004 je klasifikované ako C2FT S1 (Postup 5). Inštitútom GEV je 

certifikovaná ako výrobok s veľmi nízkym obsahom organických prchavých látok 

(EMICODE EC1R PLUS).

• ULTRALITE S1 QUICK, jednozložkové deformovateľné ľahčené 

rýchlotvrdnúce a rýchloschnúce cementové lepidlo veľmi dobrých vlastností, 

so zníženým sklzom a extrémne vysokou výdatnosťou. Vyznačuje sa vysokou 

zmáčavosťou a jednoduchou aplikáciou.  Vhodné na obkladové prvky  

z keramiky a prírodného kameňa a tenké porcelánové obkladové prvky, trieda 

C2FT S1 podľa EN 12004.

• ELASTORAPID, špeciálne, dvojzložkové, rýchlotvrdnúce, vysoko 

deformovateľné, cementové lepidlo so zníženým sklzom a predĺženou dobou 

zavädnutia. V súlade s normou EN 12004 je klasifikované ako C2FTE S2.

• KERAQUICK + LATEX PLUS, špeciálne, dvojzložkové, rýchlotvrdnúce, 

vysoko deformovateľné, cementové lepidlo so zníženým sklzom, v súlade  

s normou EN 12004 klasifikované ako C2FT S2. Obzvlášť vhodné pri inštalácii  

v exteriéri a na fasádach, kde sú povrchy vystavované deformáciám. 
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Obr. 4.5 - Inštalácia žuly s použitím GRANIRAPID; 
Bloor Street – Toronto - Kanada  

Obr. 4.6 - Inštalácia prírodného kameňa s použitím 
GRANIRAPID; Železničná stanica – Marseille - 
Francúzsko

Obr. 4.4 - Inštalácia bieleho mramoru Carrara 
s použitím GRANIRAPID biely; University Bocconi – 
Miláno - Taliansko             
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Vďaka rýchlej hydratácii spojiva, z ktorého sú lepidlá zložené, sú vyššie uvedené 

systémy účinným riešením definovaných problémov.  Prísun vlhkosti z lepidla je 

limitovaný len na niekoľko hodín. V tomto krátkom čase, nie je na kamenných 

doskách umožnená žiadna tvorba nepríjemných fľakov a výkvetov.

4.1.4 KAMEŇ TRIEDY B* 
Táto trieda zahrňuje všetky druhy kameňa s deformáciou menšou ako  

0,3 mm, nameranej v skúške rozmerovej stálosti s použitím rýchlotrvrdnúceho 

lepidla (trieda C2F alebo C2FTE). Pri ich inštalácii prichádza do úvahy použitie 

nasledovných lepidiel:

• GRANIRAPID, špeciálne, dvojzložkové, deformovateľné, rýchlotvrdnúce, 

cementové lepidlo na obkladové prvky z keramiky a kameňa. V súlade s normou 

EN 12004 je klasifikované ako C2F S1. Inštitútom GEV je certifikovaná ako 

výrobok s veľmi nízkym obsahom organických prchavých látok (EMICODE EC1 

PLUS).

• KERAQUICK, špeciálne, rýchlotvrdnúce, deformovateľné, cementové 

lepidlo so zníženým sklzom na obkladové prvky z keramiky a kameňa. V súlade 

s normou EN 12004 je klasifikované ako C2FT (Postup 9).

• ULTRALITE S1 QUICK, Jednozložkové deformovateľné ľahčené 

rýchlotvrdnúce a rýchloschnúce cementové lepidlo veľmi dobrých vlastností, 

so zníženým sklzom a extrémne vysokou výdatnosťou. Vyznačuje sa vysokou 

zmáčavosťou a jednoduchou aplikáciou.  Vhodné na obkladové prvky  

z keramiky a prírodného kameňa a tenké porcelánové obkladové prvky, trieda 

C2FT S1 podľa EN 12004.

• ELASTORAPID, špeciálne, dvojzložkové, rýchlotvrdnúce, vysoko 

deformovateľné, cementové lepidlo so zníženým sklzom a predĺženou dobou 

zavädnutia. V súlade s normou EN 12004 je klasifikované ako C2FTE S2.

• KERAQUICK + LATEX PLUS, špeciálne, dvojzložkové, rýchlotvrdnúce, 

vysoko deformovateľné, cementové lepidlo so zníženým sklzom, v súlade  

s normou EN 12004 klasifikované ako C2FT S2. Obzvlášť vhodné pri inštalácii 

v exteriéri a na fasádach, kde sú povrchy vystavované značným deformáciám.

Obr. 4.7 - Inštalácia mramoru s použitím ELASTORAPID; 
Marina Bay Sands Resort – Singapúr              

Obr. 4.8 - Inštalácia mramoru s použitím KERAQUICK; 
Cassino Hall – Feuchtwangen – Nemecko   

Obr. 4.9 - Inštalácia zeleného mramoru 
Verde Alpi s použitím KERALASTIC; 

Rotex Hall – Bienne – Švajčiarsko 



4.1.5 KAMEŇ TRIEDY C** 
Táto trieda zahrňuje všetky druhy kameňa s deformáciou väčšou ako 0,3 mm, 

nameranej v skúške rozmerovej stálosti s použitím rýchlotrvrdnúceho lepidla. 

Vzhľadom na vysokú citlivosť týchto druhov kameňa je možné pri ich inštalácií 

použiť iba reaktívne lepidlá bez obsahu vody ako sú: 

• KERALASTIC, dvojzložkové, polyuretánové lepidlo na obkladové prvky 

z keramiky a kameňa. V súlade s normou EN 12004 je klasifikované ako R2 

(Postup 6 ).

• KERAPOXY, dvojzložkové, epoxidové lepidlo s odolnosťou proti kyselinám a 

so zníženým sklzom na obkladové prvky z keramiky a kameňa. V súlade s normou 

EN 12004 je klasifikované ako R2T. Inštitútom GEV je certifikovaná ako výrobok  

s veľmi nízkym obsahom organických prchavých látok (EMICODE EC1R PLUS).

4.2 VÝBER ŠKÁROVACEJ MALTY NA PEVNÚ A PRUŽNÚ   
 VÝPLŇ ŠKÁR   
Pri inštalácii kameňa spoločnosť MAPEI ponúka širokú škálu škárovacích mált 

a pružných tesniacich tmelov na výplň dilatačných škár. 

4.2.1 VÝROBKY NA PEVNÚ VÝPLŇ ŠKÁR
• KERACOLOR, špeciálna, cementová, polymérmi modifikovaná, škárovacia 

malta dostupná v rôznych  zrnitostiach. Dodáva sa v bielej verzii SF pre šírku 

škáry do 4 mm, FF s obsahom špeciálnych vode odolných aditív (technológia 

Drop Effect®), v 18 farebných odtieňoch pre škáry do šírky 6 mm a GG pre 

šírku škáry od 4 do 15 mm. Za účelom zníženia nasiakavosti vody a zvýšenia 

prídržnosti môže byť KERACOLOR zmiešaný s tekutou zušľachťujúcou 

prísadou  FUGOLASTIC (namiesto vody). KERACOLOR resp. KERACOLOR 

+ FUGOLASTIC sú škárovacie malty triedy CG2WA v súlade s normou  

EN 13888. Inštitútom GEV sú certifikované ako výrobky s veľmi nízkym 

obsahom organických prchavých látok (EMICODE EC1R PLUS).

• ULTRACOLOR PLUS, špeciálna, polymérmi modifikovaná, cementová, 

škárovacia malta pre šírku škáry od 2 do 20 mm. Vyznačuje sa zvýšenou 

rýchlosťou vytvrdzovania, odolnosťou proti vode (technológia Drop Effect®) 

a protiplesňovým účinkom (technológia BioBlock®). Vyrába sa v 29 farebných 

odtieňoch. Podľa normy EN 13888 je klasifikovaná v triede CG2WA. Inštitútom 

GEV je certifikovaná ako výrobok s veľmi nízkym obsahom organických 

prchavých látok (EMICODE EC1 PLUS).
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Obr. 4.10 - Vytvorenie fľakov na prírodnom kameni 
vplyvom nesprávneho použitia acetátového, 

silikónového, tesniaceho tmelu 

Obr. 4.11 - Vytvorenie fľakov na prírodnom kameni 
vplyvom nesprávneho použitia acetátového, 

silikónového, tesniaceho tmelu 

Obr. 4.12 - Tesnenie dilatačných škár s použitím 
neutrálneho silikónového tesniaceho tmelu 

MAPESIL LM  
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4.2.2 VÝROBKY NA VÝPLŇ PRUŽNÝCH DILATAČNÝCH ŠKÁR
Pri výplni dilatačných škár v inštalovanom kameni musí byť venovaná veľká 

pozornosť výberu vhodného pružného tesniaceho tmelu. Určité druhy tesniacich 

tmelov spôsobujú na prírodnom kameni vznik fľakov. (Obr. 4.10 a 4.11).

Najvhodnejšími tesniacimi tmelmi MAPEI pre tento typ aplikácie sú nasledovné:

• MAPESIL LM (Obr. 4.12), neutrálny, silikónový, tesniaci tmel bez obsahu 

rozpúšťadiel a s nízkym modulom pružnosti, špeciálne vyvinutý na tesnenie 

materiálov citlivých na kyseliny a plastifikačné látky ako sú napr. mramor, žula, 

pieskovec a kremeň. Je charakteristický rozťažnosťou až do 25% pôvodnej 

šírky škáry, dodáva sa v 9 farebných odtieňoch.

• MAPEFLEX PU20 a MAPEFLEX PU21, dvojzložkové, samonivelizačné, 

polyuretánové, tesniace tmely na výplň dilatačných škár v podlahách,  

s rozťažnosťou do 10%, resp. 5% pôvodnej šírky škáry. Dodávajú sa v šedej farbe.

5. PRÍKLADY ŠPECIFICKÝCH INŠTALÁCIÍ   

5.1 INŠTALÁCIA DEKORATÍVNYCH PRVKOV  
 NA CEMENTOVEJ A ŽIVIČNATEJ BÁZE  
Aj pri tejto aplikácii môže MAPEI odporučiť vhodný výrobok:

• FIX & GROUT BRICK (Obr. 5.1 a 5.2), lepidlo na báze syntetickej živice,  

vo vodnej disperzii, s obsahom triedeného plniva a aditív. Podľa normy EN 13888 

je klasifikované v triede D2T. Je vhodné na lepenie ľahčených, dekoratívnych, 

cementových alebo živičnatých prvkov. Časti lepidla vytekajúceho zo škár je 

možné využiť po dostatočnom vyhladení ako škárovaciu maltu.

Obr. 5.1 - Inštalácia kompozitného, dekoračného prvku 
s použitím FIX & GROUT BRICK

Obr. 5.2 - Príklad inštalácie a vyškárovania 
dekoračného prvku s použitím FIX & GROUT BRICK
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Technický sprievodca

INŠTALÁCIA KAMEŇA  
Výrobky a systémy na inštaláciu 
prírodného a kompozitného kameňa

Betón

Kameň

Inštalácia 
kameňa 
na betón

KERAFLEX MAXI S1
 Špeciálne, deformovateľné, 
cementové lepidlo so zníženým 
sklzom, predĺženou dobou 
zavädnutia a technológiou  
Low Dust. Umožňuje inštaláciu 
obkladových prvkov z keramiky a 
kameňa do lôžka od 3 do 15 mm. 
Trieda C2TE S1 (EN 12004)

KERACOLOR GG
 Špeciálna, polymérmi 
modifikovaná, cementová, 
škárovacia malta pre šírku škáry 
od 4 do 15 mm. Trieda CG2WA 
(EN 13888) a EC1R Plus

KERAQUICK šedý +
LATEX PLUS

 Špeciálne, dvojzložkové, 
vysokodeformovateľné, rýchlotvrdnúce 
lepidlo so zníženým sklzom.  
Trieda C2FT S2 (EN 12004)  
a EC1R Plus

Travertín

MAPETEX 
 Textília na zhotovenie deliacej 
membrány pri inštalácii dlažby, 

 bez ohľadu na vzniknuté trhliny  
v podklade alebo bez rešpektovania 
kontrolných a dilatačných škár  
v podklade.  

KERAQUICK biely +
LATEX PLUS

 Špeciálne, dvojzložkové, 
vysokodeformovateľné, rýchlotvrdnúce 
lepidlo so zníženým sklzom. Trieda 
C2FT S2 (EN 12004)  
a EC1R Plus 

ULTRACOLOR PLUS
 Špeciálna, polymérmi modifikovaná, 
rýchloschnúca, cementová, škárovacia 
malta pre šírku škáry od 2 do 20 mm,  
odolná proti vode (technológia 
DropEffect®) a s protiplesňovým 
účinkom (technológia BioBlock®). 
Trieda CG2WA (EN 13888)  
a EC1 Plus

Inštalácia 
na deliacu 
membránu

Pôvodný poter

Pôvodná keramická podlaha  
s mikrotrhlinami

Postup 1 Postup 2
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TOPCEM PRONTO
 Vopred namiešaná zmes, 
pripravená k priamemu použitiu, 
na zhotovovanie rýchloschnúcich 
poterov (4 dni) s normálnou dobou 
tuhnutia a kontrolovaným 
zmrašťovaním.  
Trieda CT-C30-F6-A1fl-s1 
(EN 13813) a EC1R Plus 
(s veľmi nízkym obsahom 
organických prchavých látok)

KERACOLOR FF
 Špeciálna, polymérmi modifikovaná, 
cementová, škárovacia malta, odolná 
proti vode (technológia DropEffect®), 
vhodná pre šírku škáry do 6 mm. Trieda 
CG2WA (EN 13888) a EC1R 
Plus (s veľmi nízkym obsahom 
organických prchavých látok)

GRANIRAPID biely
 Dvojzložkové, deformovateľné, 
rýchlotvrdnúce, cementové lepidlo. 
Trieda C2F (EN 12004), 
S1 (EN 12002) a EC1 Plus

Systém podlahového vykurovania

Mramor Carrara

Inštalácia na 
vykurované potery

NIVOPLAN  
(+ PLANICRETE) 

 Vyrovnávacia, cementová malta  
na steny a stropy 

MAPESIL LM 
 Neutrálny, silikónový, tesniaci tmel  
bez obsahu rozpúšťadiel a s nízkym 
modulom pružnosti na výplň 
dilatačných škár v prírodnom kameni, 
v obkladoch a na fasádach

Verona Rosso

KERACOLOR GG 
 Špeciálna, polymérmi modifikovaná, 
cementová, škárovacia malta pre  
šírku škáry od 4 do 15 mm.  
Trieda CG2WA (EN 13888)  
a EC1R Plus

KERABOND + ISOLASTIC
 Špeciálne, vysokodeformovateľné, 
cementové lepidlo. Trieda C2E S2

Inštalácia obkladov 
na fasáde

Postup 3 Prostup 4
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PRIMER G
 Základný náter na báze syntetickej 
živice, vo vodnej disperzii, s nízkym 
obsahom organických prchavých 
látok (EC1)
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Technický sprievodca

INŠTALÁCIA KAMEŇA  
Výrobky a systémy na inštaláciu 
prírodného a kompozitného kameňa

“Eco” Systém
Žula

KERAQUICK
 Špeciálne, deformovateľné, 
rýchlostvrdnúce, cementové lepidlo 
so zníženým sklzom. Trieda C2FTS1 
(EN 12004) a EC1R Plus (s veľmi 
nízkym obsahom organických 
prchavých látok)

TOPCEM PRONTO
 Vopred namiešaná zmes, pripravená 
k priamemu použitiu, na zhotovovanie 
rýchloschnúcich poterov (4 dni)  
s normálnou dobou tuhnutia a 
kontrolovaným zmrašťovaním.  
Trieda CT-C30-F6-A1fl-s1 
(EN 13813) a EC1R Plus 
(s veľmi nízkym obsahom 
organických prchavých látok)

ULTRACOLOR PLUS
 Špeciálna, polymérmi modifikovaná, 
rýchloschnúca, cementová, 
škárovacia malta pre šírku škáry  
od 2 do 20 mm, odolná proti vode 
(technológia DropEffect® )  
a s protiplesňovým účinkom 
(technológia BioBlock®).  
Trieda CG2WA (EN 13888)  
a EC1 Plus (s veľmi nízkym 
obsahom organických prchavých 
látok)

ULTRAPLAN
 Veľmi rýchlo tvrdnúca, 
samonivelizačná, cementová malta 
na vyrovnávanie nerovností 
podkladu v hrúbke od 1 do 10 mm. 
Trieda C30-F7-A2fl-s1, EC1R 
Plus (s veľmi nízkym obsahom 
organických prchavých látok)

KERACOLOR FF
 Špeciálna, polymérmi modifikovaná, 
cementová, škárovacia malta, odolná 
proti vode (technológia DropEffect®), 
vhodná pre šírku škáry do 6 mm. Trieda 
CG2WA (EN 13888) a EC1R 
Plus (s veľmi nízkym obsahom 
organických prchavých látok)

KERALASTIC
 Dvojzložkové, polyuretánové lepidlo. 
Trieda R2 (EN 12004)

MAPECEM PRONTO
 Vopred namiešaná zmes, pripravená  
k priamemu použitiu, na zhotovovanie 
rýchloschnúcich poterov (24 hodín)  
s rýchlou dobou tuhnutia a 
kontrolovaným zmrašťovaním. Trieda 
CT-C60-F10-A1fl (EN 13813)

Mramor Verde Alpi

Inštalácia rozmerovo  
nestáleho kameňa

Postup 5 Postup 6
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Hydroizolácia  
a inštalácia 
obkladových prvkov 
v kúpeľniach  
a sprchovacích 
kútoch

Mozaika z mramoru

Žula

KERACOLOR GG 
 Špeciálna, polymérmi modifikovaná, 
cementová, škárovacia malta pre  
šírku škáry od 4 do 15 mm.  
Trieda CG2WA (EN 13888)  
a EC1R Plus (s veľmi nízkym 
obsahom organických prchavých 
látok)

MAPEGUM WPS
 Tekutá, rýchloschnúca,  
pružná, hydroizolačná  
membrána na použitie v interiéri. 

NIVOPLAN + PLANICRETE 
 Vyrovnávacia, cementová  
malta na steny a stropy 

ELASTORAPID biely
 Špeciálne, dvojzložkové, 
rýchlotvrdnúce, vysoko 
deformovateľné, cementové  
lepidlo so zníženým sklzom a 
predĺženou dobou zavädnutia.  
Trieda C2FTE S2 (EN 12004)

Hydroizolácia  
a inštalácia 
obkladových prvkov 
na balkónoch a 
terasách 

MAPEFOAM
 Extrudovaný, polyetylénový, penový 
povrazec s uzavretými pórmi na správne 
vydimenzovanie rozmerov dilatačných škár.

MAPEBAND 
 Pogumovaná páska s tkaninou, 
vodovzdorná a nepriepustná pre paru, 
odolná proti alkalickým vplyvom, určená 
na vodotesné ošetrenie dilatačných škár.

MAPENET 150 
 Sklotextilná mriežka odolná proti 
pôsobeniu alkalických vplyvov,  
v zhode s ETAG 004.

MAPEFLEX PU50 SL
 Jednozložkový, tekutý, 
polyuretánový, tesniaci tmel  
s nízkym modulom pružnosti na 
vodorovné plochy s rozťažnosťou  
až do 25% pôvodnej šírky škáry.

MAPELASTIC
 Dvojzložková, pružná, cementová 
malta na vodotesnú ochranu 
betónových povrchov, balkónov, 
terás, kúpeľní, spŕch a bazénov.

ULTRACOLOR PLUS
 Špeciálna, polymérmi modifikovaná, 
rýchloschnúca, cementová, 
škárovacia malta pre šírku škáry  
od 2 do 20 mm, odolná proti vode 
(technológia DropEffect® )  
a s protiplesňovým účinkom 
(technológia BioBlock®).  
Trieda CG2WA (EN 13888)  
a EC1 Plus (s veľmi nízkym 
obsahom organických prchavých 
látok)

ELASTORAPID šedý
 Špeciálne, dvojzložkové, 
rýchlotvrdnúce, vysoko 
deformovateľné, cementové  
lepidlo so zníženým sklzom a 
predĺženou dobou zavädnutia.  
Trieda C2FTE S2 (EN 12004)

Pôvodná keramická  
dlažba s mikrotrhlinami

Postup 7 Postup 8
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INŠTALÁCIA KAMEŇA  
Výrobky a systémy na inštaláciu 
prírodného a kompozitného kameňa

ULTRACOLOR PLUS
 Špeciálna, polymérmi modifikovaná, 
rýchloschnúca, cementová, 
škárovacia malta pre šírku škáry  
od 2 do 20 mm, odolná proti vode 
(technológia DropEffect® )  
a s protiplesňovým účinkom 
(technológia BioBlock®).  
Trieda CG2WA (EN 13888)  
a EC1 Plus.

ULTRALITE S1
 Špeciálne, ľahčené, deformovateľné, 
cementové lepidlo so zníženým 
sklzom a predĺženou dobou 
zavädnutia, vysokou výdatnosťou,  
s technológiou Low Dust a 
jednoduchou aplikáciou. Trieda  
C2TE S1 (EN 12004) 

Žula

Sadrokartónová doska  
s odolnosťou proti vlhkosti

MAPEFLEX PU20
 Jednozložková, polyuretánový,  
tesniaci tmel na vodorovné plochy  
s rozťažnosťou do 7,5% pôvodnej šírky 
škáry. Certifikovaný podľa  
F-7.5- P ISO11600

Mozaika z mramoru

Inštalácia  
na pôvodnú 
keramickú dlažbu

Inštalácia na 
sadrokartónové  
dosky

ULTRACOLOR PLUS
 Špeciálna, polymérmi modifikovaná, 
rýchloschnúca, cementová, 
škárovacia malta pre šírku škáry  
od 2 do 20 mm, odolná proti vode 
(technológia DropEffect® )  
a s protiplesňovým účinkom 
(technológia BioBlock®).  
Trieda CG2WA (EN 13888)  
a EC1 Plus.

Pôvodná keramická dlažba

Postup 9 Postup 10
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KERAQUICK biely +
LATEX PLUS

 Špeciálne, dvojzložkové, 
vysokodeformovateľné, rýchlotvrdnúce 
lepidlo so zníženým sklzom.  
Trieda C2FT S2 (EN 12004)  
a EC1R Plus 
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Obsahuje 30% recyklovaných materiálov
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6. ŠPECIFIKÁCIE

6.1 INŠTALÁCIA PRÍRODNÉHO A KOMPOZITNÉHO   
 KAMEŇA V INTERIÉRI

6.1.1 INŠTALÁCIA ROZMEROVO STÁLEHO PRÍRODNÉHO ALEBO   
 KOMPOZITNÉHO KAMEŇA (MAPEI TRIEDA A),    
 BEZ CITLIVOSTI NA TVORBU FĽAKOV   

POSTUP

Kontrola a príprava a podkladu

Podklad, na ktorom sa uvažuje s inštaláciou kameňa, musí byť dokonale 

vyzretý, pevný, dostatočne suchý, zbavený voľných súčastí, ktoré by mohli 

znižovať prídržnosť nasledujúcich vrstiev. Tradičné cementové potery a omietky 

vyžadujú dobu vyzrievania 7-10 dní na 1 cm hrúbky.

Inštalácia kameňa

Lepidlo zmiešajte podľa inštrukcií uvedených v technickom liste a naneste 

na podklad zubovou stierkou. Veľkosť zubovej stierky závisí od formátu 

inštalovaného kameňa. Zvolený typ zubovej stierky musí zodpovedať 

požiadavke, aby lepidlo zaistilo dokonalé pokrytie zadnej strany kameňa. 

Kamene musia byť kladené do čerstvého lepidla (v stanovenej dobe zavädnutia), 

pričom sa uistite, že na povrchu lepidla nie je vytvorená kôra. V prípade, že 

lepidlo je už na povrchu zaschnuté, je nevyhnutné aplikovať novú vrstvu.  

Kameň s dostatočným prítlakom zatlačte do vrstvy lepidla, aby sa zabezpečil 

dokonalý kontakt lepidla s podkladom. Prípadné opravy polohy inštalovaného 

kameňa je možné realizovať do doby, pokiaľ lepidlo ešte nezačalo tuhnúť 

(doba prestaviteľnosti). Šírka škáry v položenom kamení závisí od viacerých 

podmienok (ako napr. formát, farebný odtieň, umiestnenie pri oknách atď.), v 

každom prípade dilatačné škáry je potrebné vyhotoviť každých min. 20 - 25 m². 

Po vytvrdnutí lepidla sa na výplň pevných škár používajú špeciálne škárovacie 

malty, pri výplni pružných škár je potrebné použiť vhodné tesniace tmely. 

V závislosti od druhu podkladu na inštaláciu kameňa bez citlivosti na tvorbu 

fľakov (Trieda A podľa zatriedenia MAPEI S.p.A.) je možné použiť nasledovné 

druhy lepidiel:



• KERAFLEX (pozri časť 6.1.1.1) alebo KERAQUICK (rýchle lepenie, 

pozri časť 6.1.1.2) pre prírodný kameň inštalovaný na cementovom alebo 

anhydridovom poteri, za predpokladu, že bol najskôr ošetrený základným 

náterom PRIMER G (pozri časť 6.1.1.5 a 6.1.1.6) alebo na nevykurovanom 

poteri, prípadne i na dokonale fixovaných sadrokartónových doskách, 

bez sadrových vyrovnávacích vrstiev;

• KERAFLEX MAXI S1 (pozri časť 6.1.1.3) alebo GRANIRAPID 

(rýchle lepenie, pozri časť 6.1.1.4) pre prírodný kameň inštalovaný na 

cementovom alebo anhydridovom poteri, za predpokladu, že bol najskôr 

ošetrený základným náterom PRIMER G (pozri časť 6.1.1.5 a 6.1.1.6) 

alebo na vykurovanom a nevykurovanom poteri, prípadne i na plochách 

ošetrených hydroizolačnou membránou (ako napr. MAPELASTIC alebo 

MAPEGUM WPS) a existujúcich povrchoch z keramiky a kameňa; 

• KERAQUICK zmiešaný s tekutou prísadou LATEX PLUS (pozri časť 

6.1.1.7) na povrchoch z dreva a pružných krytín; 

• KERALASTIC (pozri časť 6.1.1.8) na povrchoch z kovu. 

6.1.1.1 INŠTALÁCIA PRÍRODNÉHO KAMEŇA NA NEVYKUROVANÉ 
CEMENTOVÉ POTERY, CEMENTOVÉ OMIETKY A DOKONALE 
FIXOVANÉ SADROKARTÓNOVÉ STENY BEZ SADROVEJ 
VYROVNACEJ VRSTVY

Dodanie a inštalácia rozmerovo stáleho prírodného a kompozitného 

kameňa (Trieda A podľa zatriedenia MAPEI S.p.A.) akéhokoľvek formátu,  

s dostatočnou šírkou škáry na cementové potery bez systému 

podlahového vykurovania, cementové omietky a dokonale fixované 

sadrokartónové steny bez sadrovej vyrovnávacej vrstvy s použitím 

špeciálneho cementového lepidla so zníženým sklzom a predĺženou 

dobou zavädnutia, trieda C2TE podľa EN 12004 (ako napr. KERAFLEX). 

Pevné škáry je potrebné vyplniť špeciálnou rýchlotvrdnúcou cementovou 

škárovacou maltou, hydrofóbnou, odolnou proti tvorbe plesní a výkvetov, 
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trieda CG2WA v súlade EN 13888 (ako napr. ULTRACOLOR PLUS). Na 

výplň pružných dilatačných škár sa odporúča použiť neutrálny silikónový 

tesniaci  tmel, trieda F-25LM v  súlade ISO 11600 (ako napr. MAPESIL 

LM).

Lepidlo vhodné na inštaláciu kameňa musí mať nasledovné 

vlastnosti:

Objemová hmotnosť zmesi (kg/m³): 1500

pH: 13

Spracovateľnosť zmesi: > 8 hodín

Doba zavädnutia: > 30 minút (EN 1346)

Prestaviteľnosť: cca 60 minút 

Pochôdznosť: 24 hodín

Plná zaťažiteľnosť: 14 dní 

EMICODE: EC1 R PLUS

Výrobok vhodný na škárovanie kameňa musí mať nasledovné 

vlastnosti: 

Objemová hmotnosť zmesi (kg/m³): 1980

Spracovateľnosť zmesi: 20 - 25 minút

Plná zaťažiteľnosť: 24 hodín

EMICODE: EC1 Plus

Výrobok vhodný na výplň dilatačných škár musí mať nasledovné 

vlastnosti:

Predĺženie do stavu pretrhnutia: 600%

Rozťažnosť: ± 25%

Tvrdosť Shore A: 20

Pri vypracovaní cenovej ponuky musí byť kalkulované:

Všetky práce spojené s prípravou podkladu;

Dodanie a aplikácia lepidla;

Vyhotovenie a vytesnenie pružných škár každých 20-25 m²;



Deliace lišty, v prípade požiadavky na oddelenie rôznych typov 
podláh;

Výplň pevných škár zodpovedajúcim farebným odtieňom podľa 
požiadaviek stavby;

Vyčistenie povrchu s vhodnými detergentmi a finálne umytie;

Upratanie, vyčistenie odpadového materiálu, triedenie odpadu, 

odvoz odpadu do autorizovaných zariadení likvidácie a náklady  
s tým spojené;

Ostatné činnosti vyžadované pri odovzdaní prác podľa špecifikácií.

6.1.1.2 RÝCHLA INŠTALÁCIA PRÍRODNÉHO KAMEŇA NA 
NEVYKUROVANÉ CEMENTOVÉ POTERY, CEMENTOVÉ 
OMIETKY A DOKONALE FIXOVANÉ SADROKARTÓNOVÉ 
STENY BEZ SADROVEJ VYROVNACEJ VRSTVY

Dodanie a inštalácia rozmerovo stáleho prírodného a kompozitného 

kameňa (Trieda A podľa zatriedenia MAPEI S.p.A.) akéhokoľvek 

formátu, s dostatočnou šírkou škáry na cementové potery bez 

systému podlahového vykurovania, cementové omietky a dokonale 

fixované sadrokartónové steny bez sadrovej vyrovnávacej vrstvy 

s použitím špeciálneho rýchlotvrdnúceho deformovateľného 

cementového lepidla so zníženým sklzom, trieda C2FT podľa EN 

12004 (ako napr. KERAQUICK). Pevné škáry je potrebné vyplniť 

špeciálnou rýchlotvrdnúcou cementovou škárovacou maltou, 

hydrofóbnou, odolnou proti tvorbe plesní a výkvetov, trieda CG2WA v 

súlade EN 13888 (ako napr. ULTRACOLOR PLUS). Na výplň pružných 

dilatačných škár sa odporúča použiť neutrálny silikónový tesniaci  

tmel, trieda F-25LM v súlade ISO 11600 (ako napr. MAPESIL LM).

Lepidlo vhodné na inštaláciu kameňa musí mať nasledovné 

vlastnosti:

Objemová hmotnosť zmesi (kg/m³): 1500

pH: 11
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Spracovateľnosť zmesi: 30 minút 

Doba zavädnutia: 15 - 20 minút 

Pochôdznosť: 2 - 3 hodiny 

Plná zaťažiteľnosť: 24 hodín (3 dni pre nádrže a bazény) 

EMICODE: EC1R PLUS

Výrobok vhodný na škárovanie kameňa musí mať nasledovné 

vlastnosti: 

Objemová hmotnosť zmesi (kg/m³): 1980

Spracovateľnosť zmesi: 20 - 25 minút

Plná zaťažiteľnosť: 24 hodín

EMICODE: EC1 Plus

Výrobok vhodný na výplň dilatačných škár musí mať nasledovné 

vlastnosti:

Predĺženie do stavu pretrhnutia: 600%

Rozťažnosť: ± 25%

Tvrdosť Shore A: 20

Pri vypracovaní cenovej ponuky musí byť kalkulované:

Všetky práce spojené s prípravou podkladu;

Dodanie a aplikácia lepidla;

Vyhotovenie a vytesnenie pružných škár každých 20-25 m²;

Deliace lišty, v prípade požiadavky na oddelenie rôznych typov 
podláh;

Výplň pevných škár zodpovedajúcim farebným odtieňom podľa 
požiadaviek stavby;

Vyčistenie povrchu s vhodnými detergentmi a finálne umytie;

Upratanie, vyčistenie odpadového materiálu, triedenie odpadu, 
odvoz odpadu do autorizovaných zariadení likvidácie a náklady s tým 
spojené;

Ostatné činnosti vyžadované pri odovzdaní prác podľa špecifikácií



6.1.1.3. INŠTALÁCIA PRÍRODNÉHO A KOMPOZITNÉHO KAMEŇA  
NA VYKUROVANÉ CEMENTOVÉ POTERY, 

             HYDROIZOLAČNÉ MEMBRÁNY ALEBO EXISTUJÚCE 
POVRCHY Z KERAMIKY A PRÍRODNÉHO KAMEŇA

Dodanie a inštalácia rozmerovo stáleho prírodného a kompozitného 

kameňa (Trieda A podľa zatriedenia MAPEI S.p.A.) akéhokoľvek 

formátu, s dostatočnou šírkou škáry na cementové potery so systémom 

podlahového vykurovania, povrchy ošetrené hydroizolačnými 

membránami (ako napr. MAPELASTIC alebo MAPEGUM WPS) 

alebo existujúce povrchy z keramiky a prírodného kameňa, s použitím 

špeciálneho, cementového, deformovateľného lepidla so zníženým 

sklzom a predĺženou dobou zavädnutia, trieda C2TES1 podľa  

EN 12004 (ako napr. KERAFLEX MAXI S1). Pevné škáry je potrebné 

vyplniť špeciálnou rýchlotvrdnúcou cementovou škárovacou maltou, 

hydrofóbnou, odolnou proti tvorbe plesní a výkvetov, trieda CG2WA  

v súlade EN 13888 (ako napr. ULTRACOLOR PLUS). Na výplň pružných 

dilatačných škár sa odporúča použiť neutrálny silikónový tesniaci  

tmel, trieda F-25LM v súlade ISO 11600 (ako napr. MAPESIL LM).

Lepidlo vhodné na inštaláciu kameňa musí mať nasledovné 

vlastnosti:

Objemová hmotnosť zmesi (kg/m³): 1500

pH: > 12

Spracovateľnosť zmesi: > 8 hodín

Doba zavädnutia: > 30 minút (EN 1346)

Pochôdznosť: 24 hodín

Plná zaťažiteľnosť: 14 dní 

Výrobok vhodný na škárovanie kameňa musí mať nasledovné 

vlastnosti: 

Objemová hmotnosť zmesi (kg/m³): 1980

Spracovateľnosť zmesi: 20 - 25 minút
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Plná zaťažiteľnosť: 24 hodín

EMICODE: EC1 Plus

Výrobok vhodný na výplň dilatačných škár musí mať nasledovné 

vlastnosti:

Predĺženie do stavu pretrhnutia: 600%

Rozťažnosť: ± 25%

Tvrdosť Shore A: 20

Pri vypracovaní cenovej ponuky musí byť kalkulované:

Všetky práce spojené s prípravou podkladu;

Dodanie a aplikácia lepidla;

Vyhotovenie a vytesnenie pružných škár každých 20-25 m²;

Deliace lišty, v prípade požiadavky na oddelenie rôznych typov 
podláh;

Výplň pevných škár zodpovedajúcim farebným odtieňom podľa 
požiadaviek stavby;

Vyčistenie povrchu s vhodnými detergentmi a finálne umytie;

Upratanie, vyčistenie odpadového materiálu, triedenie odpadu, 
odvoz odpadu do autorizovaných zariadení likvidácie a náklady s tým 
spojené;

Ostatné činnosti vyžadované pri odovzdaní prác podľa špecifikácií.

6.1.1.4 RÝCHLA INŠTALÁCIA PRÍRODNÉHO A KOMPOZITNÉHO 
KAMEŇA NA VYKUROVANÉ ALEBO NEVYKUROVANÉ 
CEMENTOVÉ POTERY, HYDROIZOLAČNÉ MEMBRÁNY A 
EXISTUJÚCE POVRCHY Z KERAMIKY A PRÍRODNÉHO 
KAMEŇA

Dodanie a inštalácia rozmerovo stáleho prírodného a kompozitného 

kameňa (Trieda A podľa zatriedenia MAPEI S.p.A.) akéhokoľvek 

formátu, s dostatočnou šírkou škáry na cementové potery so systémom 

podlahového vykurovania, povrchy ošetrené hydroizolačnými 

membránami (ako napr. MAPELASTIC alebo MAPEGUM WPS) 



alebo existujúce povrchy z keramiky a prírodného kameňa, s použitím 

špeciálneho, rýchlotvrdnúceho, deformovateľného lepidla, trieda C2FS1 

podľa EN 12004 (ako napr. GRANIRAPID). Pevné škáry je potrebné 

vyplniť špeciálnou rýchlotvrdnúcou cementovou škárovacou maltou, 

hydrofóbnou, odolnou proti tvorbe plesní a výkvetov, trieda CG2WA  

v súlade EN 13888 (ako napr. ULTRACOLOR PLUS). Na výplň pružných 

dilatačných škár sa odporúča použiť neutrálny silikónový tesniaci  

tmel, trieda F-25LM v súlade ISO 11600 (ako napr. MAPESIL LM).

Lepidlo vhodné na inštaláciu kameňa musí mať nasledovné 

vlastnosti:

Objemová hmotnosť zmesi (kg/m³): 1600

pH: 11

Spracovateľnosť zmesi: 45 minút 

Doba zavädnutia: 20 minút (EN 1346)

Pochôdznosť: 3 - 4 hodiny 

Plná zaťažiteľnosť: 24 hodín (3 dni pre nádrže a bazény)

EMICODE: EC1R PLUS 

Výrobok vhodný na škárovanie kameňa musí mať nasledovné 

vlastnosti: 

Objemová hmotnosť zmesi (kg/m³): 1980

Spracovateľnosť zmesi: 20 - 25 minút

Plná zaťažiteľnosť: 24 hodín

EMICODE: EC1 Plus

Výrobok vhodný na výplň dilatačných škár musí mať nasledovné 

vlastnosti:

Predĺženie do stavu pretrhnutia: 600%

Rozťažnosť: ± 25%

Tvrdosť Shore A: 20

Pri vypracovaní cenovej ponuky musí byť kalkulované:

Všetky práce spojené s prípravou podkladu;
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Dodanie a aplikácia lepidla;

Vyhotovenie a vytesnenie pružných škár každých 20-25 m²;

Deliace lišty, v prípade požiadavky na oddelenie rôznych typov 

podláh;

Výplň pevných škár zodpovedajúcim farebným odtieňom podľa 

požiadaviek stavby;

Vyčistenie povrchu s vhodnými detergentmi a finálne umytie;

Upratanie, vyčistenie odpadového materiálu, triedenie odpadu, 

odvoz odpadu do autorizovaných zariadení likvidácie a náklady s tým 

spojené;

Ostatné činnosti vyžadované pri odovzdaní prác podľa špecifikácií.

6.1.1.5. INŠTALÁCIA PRÍRODNÉHO KAMEŇA NA ANHYDRIDOVÝCH 
POTEROCH, SADROVÝCH OMIETKACH, NA DOKONALE 
FIXOVANÝCH SADROKARTÓNOVÝCH STENÁCH  
SO SADROVOU VYROVNÁVACOU VRSTVOU A 
PENOBETÓNOCH  

Dodanie a inštalácia rozmerovo stáleho prírodného a kompozitného 

kameňa (Trieda A podľa zatriedenia MAPEI S.p.A.) akéhokoľvek formátu, 

s dostatočnou šírkou škáry na canhydridové potery, sadrové omietky 

a dokonale fixované sadrokartónové steny so sadrovou vyrovnávacou 

vrstvou, s použitím špeciálneho cementového lepidla so zníženým sklzom 

a predĺženou dobou zavädnutia, trieda C2TE podľa EN 12004 (ako napr. 

KERAFLEX). Podklad pred lepením je nutné ošetriť základným náterom na 

báze syntetickej živice vo vodnej disperzii, s nízkym obsahom organických 

prchavých látok VOC (ako napr. PRIMER G). Pevné škáry je potrebné 

vyplniť špeciálnou rýchlotvrdnúcou cementovou škárovacou maltou, 

hydrofóbnou, odolnou proti tvorbe plesní a výkvetov, trieda CG2WA  

v súlade EN 13888 (ako napr. ULTRACOLOR PLUS). Na výplň pružných 

dilatačných škár sa odporúča použiť neutrálny silikónový tesniaci tmel, 

trieda F-25LM v  súlade ISO 11600 (ako napr. MAPESIL LM).



Lepidlo vhodné na inštaláciu kameňa musí mať nasledovné 

vlastnosti:

Objemová hmotnosť zmesi (kg/m³): 1500

pH: > 12

Spracovateľnosť zmesi: > 8 hodín

Doba zavädnutia: > 30 minút (EN 1346)

Pochôdznosť: 24 hodín

Plná zaťažiteľnosť: 14 dní 

EMICODE: EC1R PLUS 

Výrobok vhodný na škárovanie kameňa musí mať nasledovné 

vlastnosti: 

Objemová hmotnosť zmesi (kg/m³): 1980

Spracovateľnosť zmesi: 20 - 25 minút

Plná zaťažiteľnosť: 24 hodín

EMICODE: EC1 Plus

Výrobok vhodný na výplň dilatačných škár musí mať nasledovné 

vlastnosti:

Predĺženie do stavu pretrhnutia: 600%

Rozťažnosť: ± 25%

Tvrdosť Shore A: 20

Pri vypracovaní cenovej ponuky musí byť kalkulované:

Všetky práce spojené s prípravou podkladu;

Dodanie a aplikácia lepidla;

Vyhotovenie a vytesnenie pružných škár každých 20-25 m²;

Deliace lišty, v prípade požiadavky na oddelenie rôznych typov 
podláh;

Výplň pevných škár zodpovedajúcim farebným odtieňom podľa 
požiadaviek stavby;

Vyčistenie povrchu s vhodnými detergentmi a finálne umytie;

Upratanie, vyčistenie odpadového materiálu, triedenie odpadu, 
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odvoz odpadu do autorizovaných zariadení likvidácie a náklady s tým 
spojené;

Ostatné činnosti vyžadované pri odovzdaní prác podľa špecifikácií.

6.1.1.6 RÝCHLA INŠTALÁCIA PRÍRODNÉHO KAMEŇA  
NA ANHYDRIDOVÝCH POTEROCH, SADROVÝCH OMIETKACH, 
NA DOKONALE FIXOVANÝCH SADROKARTÓNOVÝCH STENÁCH 
SO SADROVOU VYROVNÁVACOU VRSTVOU 

Dodanie a inštalácia rozmerovo stáleho prírodného a kompozitného 

kameňa (Trieda A podľa zatriedenia MAPEI S.p.A.) akéhokoľvek formátu, 

s dostatočnou šírkou škáry na anhydridové potery, sadrové omietky a 

dokonale fixované sadrokartónové steny so sadrovou vyrovnávacou 

vrstvou, s použitím špeciálneho rýchlotvrdnúceho deformovateľného 

cementového lepidla so zníženým sklzom, trieda C2FT podľa EN 12004 

(ako napr. KERAQUICK). Podklad pred lepením je nutné ošetriť základným 

náterom na báze syntetickej živice vo vodnej disperzii, s nízkym obsahom 

organických prchavých látok VOC (ako napr. PRIMER G). Pevné škáry 

je potrebné vyplniť špeciálnou rýchlotvrdnúcou cementovou škárovacou 

maltou, hydrofóbnou, odolnou proti tvorbe plesní a výkvetov, trieda 

CG2WA v súlade EN 13888 (ako napr. ULTRACOLOR PLUS). Na výplň 

pružných dilatačných škár sa odporúča použiť neutrálny silikónový 

tesniaci tmel, trieda F-25LM v súlade ISO 11600 (ako napr. MAPESIL LM).

Lepidlo vhodné na inštaláciu kameňa musí mať nasledovné 

vlastnosti:

Objemová hmotnosť zmesi (kg/m³): 1500

pH: 11

Spracovateľnosť zmesi: 30 minút 

Doba zavädnutia: 15 - 20 minút 

Pochôdznosť: 2 - 3 hodiny 

Plná zaťažiteľnosť: 24 hodín (3 dni pre nádrže a bazény) 

EMICODE: EC1R PLUS 
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Výrobok vhodný na škárovanie kameňa musí mať nasledovné 

vlastnosti: 

Objemová hmotnosť zmesi (kg/m³): 1980

Spracovateľnosť zmesi: 20 - 25 minút

Plná zaťažiteľnosť: 24 hodín

EMICODE: EC1 Plus

Výrobok vhodný na výplň dilatačných škár musí mať nasledovné 

vlastnosti:

Predĺženie do stavu pretrhnutia: 600%

Rozťažnosť: ± 25%

Tvrdosť Shore A: 20

Pri vypracovaní cenovej ponuky musí byť kalkulované:

Všetky práce spojené s prípravou podkladu;

Dodanie a aplikácia lepidla;

Vyhotovenie a vytesnenie pružných škár každých 20-25 m²;

Deliace lišty, v prípade požiadavky na oddelenie rôznych typov 

podláh;

Výplň pevných škár zodpovedajúcim farebným odtieňom podľa 

požiadaviek stavby;

Vyčistenie povrchu s vhodnými detergentmi a finálne umytie;

Upratanie, vyčistenie odpadového materiálu, triedenie odpadu, 

odvoz odpadu do autorizovaných zariadení likvidácie a náklady  

s tým spojené;

Ostatné činnosti vyžadované pri odovzdaní prác podľa špecifikácií.
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6.1.1.7 INŠTALÁCIA PRÍRODNÉHO A KOMPOZITNÉHO KAMEŇA  
NA POVRCHOCH Z DREVA A PRUŹNÝCH KRYTINÁCH  

Dodanie a inštalácia rozmerovo stáleho prírodného a kompozitného 

kameňa (Trieda A podľa zatriedenia MAPEI S.p.A.) akéhokoľvek formátu, 

s dostatočnou šírkou škáry na povrchy z dreva a pružných krytín,  

s použitím špeciálneho rýchlotvrdnúceho vysoko deformovateľného 

cementového lepidla so zníženým sklzom, trieda C2FTS2 podľa  

EN 12004 (ako napr. KERAQUICK + LATEX PLUS). Pevné škáry je 

potrebné vyplniť špeciálnou rýchlotvrdnúcou cementovou škárovacou 

maltou, hydrofóbnou, odolnou proti tvorbe plesní a výkvetov, trieda 

CG2WA v súlade EN 13888 (ako napr. ULTRACOLOR PLUS). Na výplň 

pružných dilatačných škár sa odporúča použiť neutrálny silikónový 

tesniaci tmel, trieda F-25LM v súlade ISO 11600 (ako napr. MAPESIL LM).

Lepidlo vhodné na inštaláciu kameňa musí mať nasledovné 

vlastnosti:

Objemová hmotnosť zmesi (kg/m³): 1550

Spracovateľnosť zmesi: 30 minút 

Doba zavädnutia: 10 - 15 minút 

Plná zaťažiteľnosť: 24 hodín 

EMICODE: EC1R PLUS 

Výrobok vhodný na škárovanie kameňa musí mať nasledovné 

vlastnosti: 

Objemová hmotnosť zmesi (kg/m³): 1980

Spracovateľnosť zmesi: 20 - 25 minút

Plná zaťažiteľnosť: 24 hodín

EMICODE: EC1 Plus



Výrobok vhodný na výplň dilatačných škár musí mať nasledovné 

vlastnosti:

Predĺženie do stavu pretrhnutia: 600%

Rozťažnosť: ± 25%

Tvrdosť Shore A: 20

Pri vypracovaní cenovej ponuky musí byť kalkulované:

Všetky práce spojené s prípravou podkladu;

Dodanie a aplikácia lepidla;

Vyhotovenie a vytesnenie pružných škár každých 20-25 m²;

Deliace lišty, v prípade požiadavky na oddelenie rôznych typov 

podláh;

Výplň pevných škár zodpovedajúcim farebným odtieňom podľa 
požiadaviek stavby;

Vyčistenie povrchu s vhodnými detergentmi a finálne umytie;

Upratanie, vyčistenie odpadového materiálu, triedenie odpadu, 
odvoz odpadu do autorizovaných zariadení likvidácie a náklady  
s tým spojené;

Ostatné činnosti vyžadované pri odovzdaní prác podľa špecifikácií.

6.1.1.8 INŠTALÁCIA PRÍRODNÉHO A KOMPOZITNÉHO KAMEŇA  
NA POVRCHOCH Z KOVU 
(KERALASTIC/KERALASTIC T)

Dodanie a inštalácia rozmerovo stáleho prírodného a kompozitného 

cementového kameňa (Trieda A podľa zatriedenia MAPEI S.p.A.) 

akéhokoľvek formátu, s dostatočnou šírkou škáry na povrchy z kovu, 

s použitím špeciálneho lepidla na báze reaktívnych živíc, trieda R2 

podľa EN 12004 (ako napr. KERALASTIC). Pri inštalácii na zvislé plochy 

musí byť lepidlo so zníženým sklzom, trieda R2T podľa EN 12004 (ako 

napr. KERALASTIC T). Pevné škáry je potrebné vyplniť špeciálnou 

rýchlotvrdnúcou cementovou škárovacou maltou, hydrofóbnou, odolnou 

proti tvorbe plesní a výkvetov, trieda CG2WA v súlade EN 13888 (ako 

napr. ULTRACOLOR PLUS). Na výplň pružných dilatačných  škár sa 

odporúča použiť neutrálny silikónový tesniaci tmel, trieda F-25LM  
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v súlade ISO 11600 (ako napr. MAPESIL LM).

Lepidlo vhodné pre inštaláciu kameňa musí mať nasledovné 

vlastnosti:

Objemová hmotnosť zmesi (kg/m³): 1450-1520

Miešací pomer (hmotnostný): zložka A : zložka B = 94 : 6

Spracovateľnosť zmesi: 30 - 40 minút 

Doba zavädnutia: 50 minút 

Plná zaťažiteľnosť: 7 dní  

Výrobok vhodný na škárovanie kameňa musí mať nasledovné 

vlastnosti: 

Objemová hmotnosť zmesi (kg/m³): 1980

Spracovateľnosť zmesi: 20 - 25 minút

Plná zaťažiteľnosť: 24 hodín

EMICODE: EC1 Plus

Výrobok vhodný na výplň dilatačných škár musí mať nasledovné 

vlastnosti:

Predĺženie do stavu pretrhnutia: 600%

Rozťažnosť: ± 25%

Tvrdosť Shore A: 20

Pri vypracovaní cenovej ponuky musí byť kalkulované:

Všetky práce spojené s prípravou podkladu;

Dodanie a aplikácia lepidla;

Vyhotovenie a vytesnenie pružných škár každých 20-25 m²;

Deliace lišty, v prípade požiadavky na oddelenie rôznych typov 
podláh;

Výplň pevných škár zodpovedajúcim farebným odtieňom podľa 
požiadaviek stavby;

Vyčistenie povrchu s vhodnými detergentmi a finálne umytie;



Upratanie, vyčistenie odpadového materiálu, triedenie odpadu, 
odvoz odpadu do autorizovaných zariadení likvidácie a náklady  
s tým spojené;

Ostatné činnosti vyžadované pri odovzdaní prác podľa špecifikácií.

6.2 INŠTALÁCIA PRÍRODNÉHO A KOMPOZITNÉHO 
KAMEŇA V EXTERIÉRI

6.2.1 INŠTALÁCIA ROZMEROVO STÁLEHO PRÍRODNÉHO ALEBO 
KOMPOZITNÉHO CEMENTOVÉHO KAMEŇA (MAPEI  
TRIEDA A), BEZ CITLIVOSTI NA TVORBU FĽAKOV 

POSTUP

Kontrola a príprava a podkladu

Podklad, na ktorom sa uvažuje s inštaláciou kameňa, musí byť dokonale 

vyzretý, pevný, dostatočne suchý, zbavený voľných súčastí , ktoré by 

mohli znižovať prídržnosť nasledujúcich vrstiev. Tradičné cementové 

potery a omietky vyžadujú dobu vyzrievania 7-10 dní na 1 cm hrúbky. Pri 

inštalácii kameňa na betón vyčkajte min. 3 mesiace. V každom prípade 

čas vyzrievania betónu je ovplyvnený jeho zložením. 

Pri kladení kameňa na hydroizolačnú membránu sa uistite, že hydroizolácia 

je suchá, čistá a vykazuje dokonalú prídržnosť k podkladovej vrstve. 

Všeobecne, pevnosť v tlaku cementových poterov musí byť viac ako  

25-30 MPa a cementových omietok viac ako 1 MPa.

Inštalácia kameňa

Lepidlo zmiešajte podľa inštrukcií uvedených v technickom liste a naneste 

na podklad zubovou stierkou. Veľkosť zubovej stierky závisí od formátu 

inštalovaného kameňa. Zvolený typ zubovej stierky musí zodpovedať 

požiadavke, aby lepidlo zaistilo dokonalé pokrytie zadnej strany kameňa. 

Kamene musia byť kladené do čerstvého lepidla (v stanovenej dobe 

zavädnutia), pričom sa uistite, že na povrchu lepidla nie je vytvorená kôra. 

V prípade, že lepidlo je už na povrchu zaschnuté, je nevyhnutné aplikovať 
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novú vrstvu. Kameň dostatočným tlakom zatlačte do vrstvy lepidla, aby 

sa zabezpečil dokonalý kontakt lepidla s podkladom. Prípadné opravy 

polohy inštalovaného kameňa je možné realizovať do doby, pokiaľ lepidlo 

ešte nezačalo tuhnúť (doba prestaviteľnosti). 

Šírka škáry v položenom kamení musí byť min. 5 mm, dilatačné škáry je 

potrebné vyhotoviť každých min. 9 m². Po vytvrdnutí lepidla sa na výplň 

pevných škár používajú špeciálne škárovacie malty, pri výplni pružných 

škár je potrebné použiť vhodné tesniace tmely. 

Na inštaláciu prírodného a kompozitného cementového kameňa bez 

citlivosti na tvorbu fľakov (Trieda A podľa zatriedenia MAPEI S.p.A.) 

na cementové povrchy alebo hydroizolačné systémy zo skupiny 

MAPELASTIC je možné použiť KERABOND + ISOLASTIC (pozri časť 

6.2.1.1), v prípade požiadavky na rýchle lepenie KERAQUICK + LATEX 

PLUS (pozri časť 6.2.1.2). Ak sa uvažuje s inštaláciou kameňa na kov, 

najskôr sa uistite, či je to vôbec možné. Ak áno, použite pre tento účel 

KERALASTIC alebo KERALASTIC T (pozri časť 6.2.1.3).

6.2.1.1 INŠTALÁCIA NA CEMENTOVÉ POVRCHY    

Dodanie a inštalácia rozmerovo stáleho prírodného a kompozitného 

cementového kameňa (Trieda A podľa zatriedenia MAPEI S.p.A.) 

akéhokoľvek formátu, bez citlivosti na tvorbu fľakov s dostatočnou 

šírkou škáry na cementové povrchy metódou obojstranného lepenia, 

s použitím špeciálneho vysoko deformovateľného cementového 

lepidla s predĺženou dobou zavädnutia, trieda C2ES2 podľa EN 

12004 (ako napr. KERABOND + ISOLASTIC). Pevné škáry je 

potrebné vyplniť špeciálnou rýchlotvrdnúcou cementovou škárovacou 

maltou, hydrofóbnou, odolnou proti tvorbe plesní a výkvetov, trieda 

CG2WA v súlade EN 13888 (ako napr. ULTRACOLOR PLUS).  

Na výplň pružných dilatačných škár sa odporúča použiť neutrálny 

silikónový tesniaci tmel, trieda F-25LM v súlade ISO 11600 (ako napr. 

MAPESIL LM).



Lepidlo vhodné na inštaláciu kameňa musí mať nasledovné 

vlastnosti:

Objemová hmotnosť zmesi (kg/m³): 1500

Doba zavädnutia: 20 - 30 minút 

Spracovateľnosť zmesi: 8 hodín 

Prestaviteľnosť: 45 minút 

EMICODE: EC1R PLUS 

Výrobok vhodný na škárovanie kameňa musí mať nasledovné 

vlastnosti: 

Objemová hmotnosť zmesi (kg/m³): 1980

Spracovateľnosť zmesi: 20 - 25 minút

Plná zaťažiteľnosť: 24 hodín

EMICODE: EC1 Plus

Výrobok vhodný na výplň dilatačných škár musí mať nasledovné 

vlastnosti::

Predĺženie do stavu pretrhnutia: 600%

Rozťažnosť: ± 25%

Tvrdosť Shore A: 20

Pri vypracovaní cenovej ponuky musí byť kalkulované:

Všetky práce spojené s prípravou podkladu;

Dodanie a aplikácia lepidla;

Vyhotovenie a vytesnenie pružných škár každých 20-25 m²;

Deliace lišty, v prípade požiadavky na oddelenie rôznych typov 
podláh;

Výplň pevných škár zodpovedajúcim farebným odtieňom podľa 
požiadaviek stavby;

Vyčistenie povrchu s vhodnými detergentmi a finálne umytie;

Upratanie, vyčistenie odpadového materiálu, triedenie odpadu, 
odvoz odpadu do autorizovaných zariadení likvidácie a náklady  
s tým spojené;

Ostatné činnosti vyžadované pri odovzdaní prác podľa špecifikácií.
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6.2.1.2 RÝCHLA INŠTALÁCIA NA CEMENTOVÉ POVRCHY ALEBO 
HYDROIZOLAČNÉ SYSTÉMY

Dodanie a inštalácia rozmerovo stáleho prírodného a kompozitného 

cementového kameňa (Trieda A podľa zatriedenia MAPEI S.p.A.) 

akéhokoľvek formátu, s dostatočnou šírkou škáry na cementové povrchy a 

hydroizolačné systémy (ako napr. MAPELASTIC) metódou obojstranného 

lepenia, s použitím rýchlotvrdnúceho špeciálneho vysoko deformovateľného 

cementového lepidla so zníženým sklzom, predĺženou dobou zavädnutia, 

trieda C2FTS2 podľa EN 12004 (ako napr. ELASTORAPID). Pevné škáry 

je potrebné vyplniť špeciálnou rýchlotvrdnúcou cementovou škárovacou 

maltou, hydrofóbnou, odolnou proti tvorbe plesní a výkvetov, trieda CG2WA 

v súlade EN 13888 (ako napr. ULTRACOLOR PLUS). Na výplň pružných 

dilatačných  škár sa   odporúča  použiť  neutrálny  silikónový tesniaci  tmel, 

trieda F-25LM v súlade ISO 11600 (ako napr. MAPESIL LM).

Lepidlo vhodné na inštaláciu kameňa musí mať nasledovné 

vlastnosti:

Objemová hmotnosť zmesi (kg/m³): 1650

Doba zavädnutia: 30 minút 

Vytvrdnutie: 120 - 150 minút

Plná zaťažiteľnosť: 24 hodín  

 

Výrobok vhodný na škárovanie kameňa musí mať nasledovné 

vlastnosti: 

Objemová hmotnosť zmesi (kg/m³): 1980

Spracovateľnosť zmesi: 20 - 25 minút

Plná zaťažiteľnosť: 24 hodín

EMICODE: EC1 Plus

Výrobok vhodný na výplň dilatačných škár musí mať nasledovné 

vlastnosti:

Predĺženie do stavu pretrhnutia: 600%
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Rozťažnosť: ± 25%

Tvrdosť Shore A: 20

Pri vypracovaní cenovej ponuky musí byť kalkulované:

Všetky práce spojené s prípravou podkladu;

Dodanie a aplikácia lepidla;

Vyhotovenie a vytesnenie pružných škár každých 20-25 m²;

Deliace lišty, v prípade požiadavky na oddelenie rôznych typov 

podláh;

Výplň pevných škár zodpovedajúcim farebným odtieňom podľa 

požiadaviek stavby;

Vyčistenie povrchu s vhodnými detergentmi a finálne umytie;

Upratanie, vyčistenie odpadového materiálu, triedenie odpadu, 

odvoz odpadu do autorizovaných zariadení likvidácie a náklady  

s tým spojené;

Ostatné činnosti vyžadované pri odovzdaní prác podľa špecifikácií.

6.2.1.3 INŠTALÁCIA NA POVRCHY Z KOVU

Dodanie a inštalácia rozmerovo stáleho prírodného a kompozitného 

cementového kameňa (Trieda A podľa zatriedenia MAPEI S.p.A.) 

akéhokoľvek formátu, s dostatočnou šírkou škáry na povrchy z kovu  

s použitím špeciálneho lepidla na báze reaktívnych živíc, trieda R2 

podľa EN 12004 (ako napr. KERALASTIC). Pri inštalácii na zvislé plochy 

musí byť lepidlo so zníženým sklzom, trieda R2T podľa EN 12004 (ako 

napr. KERALASTIC T). Pevné škáry je potrebné vyplniť špeciálnou 

rýchlotvrdnúcou cementovou škárovacou maltou, hydrofóbnou, odolnou 

proti tvorbe plesní a výkvetov, trieda CG2WA v súlade EN 13888 (ako 

napr. ULTRACOLOR PLUS). Na výplň pružných dilatačných škár sa 

odporúča použiť neutrálny silikónový tesniaci tmel, trieda F-25LM  

v súlade ISO 11600 (ako napr. MAPESIL LM).



Lepidlo vhodné pre inštaláciu kameňa musí mať nasledovné 

vlastnosti:

Objemová hmotnosť zmesi (kg/m³): 1450-1520

Miešací pomer (hmotnostný): zložka A : zložka B = 94 : 6

Spracovateľnosť zmesi: 30 - 40 minút 

Doba zavädnutia: 50 minút 

Plná zaťažiteľnosť: 7 dní  

Výrobok vhodný na škárovanie kameňa musí mať nasledovné 

vlastnosti: 

Objemová hmotnosť zmesi (kg/m³): 1980

Spracovateľnosť zmesi: 20 - 25 minút

Plná zaťažiteľnosť: 24 hodín

EMICODE: EC1 Plus

Výrobok vhodný na výplň dilatačných škár musí mať nasledovné 

vlastnosti:

Predĺženie do stavu pretrhnutia: 600%

Rozťažnosť: ± 25%

Tvrdosť Shore A: 20

Pri vypracovaní cenovej ponuky musí byť kalkulované:

Všetky práce spojené s prípravou podkladu;

Dodanie a aplikácia lepidla;

Vyhotovenie a vytesnenie pružných škár každých 20-25 m²;

Deliace lišty, v prípade požiadavky na oddelenie rôznych typov 
podláh;

Výplň pevných škár zodpovedajúcim farebným odtieňom podľa 
požiadaviek stavby;

Vyčistenie povrchu s vhodnými detergentmi a finálne umytie;

Upratanie, vyčistenie odpadového materiálu, triedenie odpadu, 
odvoz odpadu do autorizovaných zariadení likvidácie a náklady s tým 
spojené;

Ostatné činnosti vyžadované pri odovzdaní prác podľa špecifikácií.
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6.3 INŠTALÁCIA KAMEŇA

6.3.1 INŠTALÁCIA PRÍRODNÉHO ALEBO KOMPOZITNÉHO 
CEMENTOVÉHO KAMEŇA SO STREDNOU ROZMEROVOU 
STÁLOSŤOU V PRÍTOMNOSTI VODY  (MAPEI TRIEDA B) 
ALEBO STÁLEHO (MAPEI TRIEDA A) A CITLIVÉHO NA VZNIK 
FĽAKOV 

POSTUP

Kontrola a príprava a podkladu

Podklad, na ktorom sa uvažuje s inštaláciou kameňa, musí byť dokonale 

vyzretý, pevný, dostatočne suchý, zbavený voľných súčastí , ktoré by 

mohli znižovať prídržnosť nasledujúcich vrstiev. Tradičné cementové 

potery a omietky vyžadujú dobu vyzrievania 7-10 dní na 1 cm hrúbky. Pri 

inštalácii kameňa na betón vyčkajte min. 3 mesiace. V každom prípade 

čas vyzrievania betónu je ovplyvnený jeho zložením. 

Pri kladení kameňa na hydroizolačnú membránu sa uistite, že hydroizolácia 

je suchá, čistá a vykazuje dokonalú prídržnosť k podkladovej vrstve. 

Všeobecne, pevnosť v tlaku cementových poterov musí byť viac ako 25- 

30 MPa a cementových omietok viac ako 1 MPa. Pred lepením skontrolujte 

zostatkovú vlhkosť podkladu použitím karbidového vlhkomera.

Inštalácia kameňa

Lepidlo zmiešajte podľa inštrukcií uvedených v technickom liste a naneste 

na podklad zubovou stierkou. Veľkosť zubovej stierky závisí od formátu 

inštalovaného kameňa. Zvolený typ zubovej stierky musí zodpovedať 

požiadavke, aby lepidlo zaistilo dokonalé pokrytie zadnej strany kameňa. 

Kamene musia byť kladené do čerstvého lepidla (v stanovenej dobe 

zavädnutia), pričom sa uistite, že na povrchu lepidla nie je vytvorená kôra. 

V prípade, že lepidlo je už na povrchu zaschnuté, je nevyhnutné aplikovať 

novú vrstvu.  Kameň dostatočným tlakom zatlačte do vrstvy lepidla, aby sa 

zabezpečil dokonalý kontakt lepidla s podkladom. Prípadné opravy polohy 

inštalovaného kameňa je možné realizovať do doby, pokiaľ lepidlo ešte 

nezačalo tuhnúť (doba prestaviteľnosti). Šírka škáry v položenom kamení 
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musí byť min. 5 mm, dilatačné škáry je potrebné vyhotoviť každých min. 

9 m². Po vytvrdnutí lepidla sa na výplň pevných škár používajú špeciálne 

škárovacie malty, pri výplni pružných škár je potrebné použiť vhodné 

tesniace tmely. Na inštaláciu prírodného a kompozitného cementového 

kameňa so strednou rozmerovou stálosťou (Trieda B podľa zatriedenia 

MAPEI S.p.A.) alebo stáleho kameňa (Trieda A podľa zatriedenia MAPEI 

S.p.A.) citlivého na tvorbu fľakov na cementové povrchy alebo hydroizolačné 

systémy zo skupiny MAPELASTIC je možné použiť ELASTORAPID (pozri 

časť 6.3.1.1). Ak sa uvažuje s inštaláciou kameňa na kov, najskôr sa uistite, 

či je to vôbec možné. Ak áno, použite pre tento účel KERALASTIC/

KERALASTIC T (pozri časť 6.3.1.2).

6.3.1.1 INŠTALÁCIA NA CEMENTOVÉ POVRCHY ALEBO 
HYDROIZOLAČNÉ SYSTÉMY

Dodanie a inštalácia prírodného a kompozitného cementového kameňa  

so strednou rozmerovou stálosťou (Trieda B podľa zatriedenia MAPEI 

S.p.A.) alebo stáleho kameňa (Trieda A podľa zatriedenia MAPEI S.p.A.) 

citlivého na tvorbu fľakov akéhokoľvek formátu, s dostatočnou šírkou škáry 

na cementové povrchy a hydroizolačné systémy (ako napr. MAPELASTIC) 

metódou obojstranného lepenia, s použitím rýchlotvrdnúceho 

špeciálneho vysoko deformovateľného cementového lepidla so zníženým 

sklzom, predĺženou dobou zavädnutia, trieda C2FTES2 podľa EN 12004 

(ako napr. ELASTORAPID). Pevné škáry je potrebné vyplniť špeciálnou 

rýchlotvrdnúcou cementovou škárovacou maltou, hydrofóbnou, odolnou 

proti tvorbe plesní a výkvetov, trieda CG2 WA v súlade EN 13888 (ako 

napr. ULTRACOLOR PLUS). Na výplň pružných dilatačných škár sa 

odporúča použiť neutrálny silikónový tesniaci tmel, trieda F-25LM  

v súlade ISO 11600 (ako napr. MAPESIL LM).

Lepidlo vhodné na inštaláciu kameňa musí mať nasledovné 

vlastnosti:

Objemová hmotnosť zmesi (kg/m3): 1650

Doba zavädnutia: 30 minút 
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Vytvrdnutie: 120 - 150 minút

Plná zaťažiteľnosť: 24 hodín  

Výrobok vhodný na škárovanie kameňa musí mať nasledovné 

vlastnosti: 

Objemová hmotnosť zmesi (kg/m³): 1980

Spracovateľnosť zmesi: 20 - 25 minút

Plná zaťažiteľnosť: 24 hodín

EMICODE: EC1 Plus

Výrobok vhodný na výplň dilatačných škár musí mať nasledovné 

vlastnosti:

Predĺženie do stavu pretrhnutia: 600%

Rozťažnosť: ±25%

Tvrdosť Shore A: 20

Pri vypracovaní cenovej ponuky musí byť kalkulované:

Všetky práce spojené s prípravou podkladu;

Dodanie a aplikácia lepidla;

Vyhotovenie a vytesnenie pružných škár každých 20-25 m²;

Deliace lišty, v prípade požiadavky na oddelenie rôznych typov 

podláh;

Výplň pevných škár zodpovedajúcim farebným odtieňom podľa 

požiadaviek stavby;

Vyčistenie povrchu s vhodnými detergentmi a finálne umytie;

Upratanie, vyčistenie odpadového materiálu, triedenie odpadu, 

odvoz odpadu do autorizovaných zariadení likvidácie a náklady  

s tým spojené;

Ostatné činnosti vyžadované pri odovzdaní prác podľa špecifikácií.
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6.3.1.2 INŠTALÁCIA NA POVRCHY Z KOVU
Dodanie a inštalácia prírodného a  kompozitného cementového kameňa 

so strednou rozmerovou stálosťou (Trieda B podľa zatriedenia MAPEI 

S.p.A.) alebo stáleho kameňa (Trieda A podľa zatriedenia MAPEI 

S.p.A.) citlivého na tvorbu fľakov, akéhokoľvek formátu, s dostatočnou 

šírkou škáry na povrchy z kovu s použitím špeciálneho lepidla na báze 

reaktívnych živíc, trieda R2 podľa EN 12004 (ako napr. KERALASTIC). 

Pri inštalácii na zvislé plochy musí byť lepidlo so zníženým sklzom, 

trieda R2T podľa EN 12004 (ako napr. KERALASTIC T). Pevné škáry je 

potrebné vyplniť špeciálnou rýchlotvrdnúcou cementovou škárovacou 

maltou, hydrofóbnou, odolnou proti tvorbe plesní a výkvetov, trieda 

CG2WA v súlade EN 13888 (ako napr. ULTRACOLOR PLUS). Na výplň 

pružných dilatačných škár sa odporúča použiť neutrálny silikónový 

tesniaci tmel, trieda F-25LM v súlade ISO 11600 (ako napr. MAPESIL LM).

Lepidlo vhodné pre inštaláciu kameňa musí mať nasledovné 

vlastnosti:

Objemová hmotnosť zmesi (kg/m³): 1450-1520

Miešací pomer (hmotnostný): zložka A : zložka B = 94 : 6

Spracovateľnosť zmesi: 30 - 40 minút 

Doba zavädnutia: 50 minút 

Plná zaťažiteľnosť: 7 dní  

Výrobok vhodný na škárovanie kameňa musí mať nasledovné 

vlastnosti: 

Objemová hmotnosť zmesi (kg/m³): 1980

Spracovateľnosť zmesi: 20 - 25 minút

Plná zaťažiteľnosť: 24 hodín

EMICODE: EC1 Plus

Výrobok vhodný na výplň dilatačných škár musí mať nasledovné 

vlastnosti:

Predĺženie do stavu pretrhnutia: 600%
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Rozťažnosť: ±25%

Tvrdosť Shore A: 20

Pri vypracovaní cenovej ponuky musí byť kalkulované:

Všetky práce spojené s prípravou podkladu;

Dodanie a aplikácia lepidla;

Vyhotovenie a vytesnenie pružných škár každých 20-25 m²;

Deliace lišty, v prípade požiadavky na oddelenie rôznych typov 
podláh;

Výplň pevných škár zodpovedajúcim farebným odtieňom podľa 
požiadaviek stavby;

Vyčistenie povrchu s vhodnými detergentmi a finálne umytie;

Upratanie, vyčistenie odpadového materiálu, triedenie odpadu, 
odvoz odpadu do autorizovaných zariadení likvidácie a náklady  
s tým spojené;

Ostatné činnosti vyžadované pri odovzdaní prác podľa špecifikácií.

6.4 INŠTALÁCIA KAMEŇA

6.4.1 INŠTALÁCIA PRÍRODNÉHO ALEBO KOMPOZITNÉHO KAMEŇA 
NESTÁLEHO V PRÍTOMNOSTI VODY (MAPEI TRIEDA C) 

POSTUP

Kontrola a príprava a podkladu

Podklad, na ktorom sa uvažuje s inštaláciou kameňa, musí byť dokonale 

vyzretý, pevný, dostatočne suchý, zbavený voľných súčastí , ktoré by 

mohli znižovať prídržnosť nasledujúcich vrstiev. Tradičné cementové 

potery a omietky vyžadujú dobu vyzrievania 7-10 dní na 1 cm hrúbky. Pri 

inštalácii kameňa na betón vyčkajte min. 3 mesiace. V každom prípade 

čas vyzrievania betónu je ovplyvnený jeho zložením. 

Pri kladení kameňa na hydroizolačnú membránu sa uistite, že  

hydroizolácia je suchá, čistá a vykazuje dokonalú prídržnosť k podkladovej 

vrstve. Všeobecne, pevnosť v tlaku cementových poterov musí byť 

viac ako 25-30 MPa a cementových omietok viac ako 1 MPa. Pred 

lepením skontrolujte zostatkovú vlhkosť podkladu použitím karbidového 

vlhkomera.
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Inštalácia kameňa

Lepidlo zmiešajte podľa inštrukcií uvedených v technickom liste a naneste 

na podklad zubovou stierkou. Veľkosť zubovej stierky závisí od formátu 

inštalovaného kameňa. Zvolený typ zubovej stierky musí zodpovedať 

požiadavke, aby lepidlo zaistilo dokonalé pokrytie zadnej strany kameňa. 

Kamene musia byť kladené do čerstvého lepidla (v stanovenej dobe 

zavädnutia), pričom sa uistite, že na povrchu lepidla nie je vytvorená kôra. 

V prípade, že lepidlo je už na povrchu zaschnuté, je nevyhnutné aplikovať 

novú vrstvu.  Kameň dostatočným tlakom zatlačte do vrstvy lepidla, aby 

sa zabezpečil dokonalý kontakt lepidla s podkladom. Prípadné opravy 

polohy inštalovaného kameňa je možné realizovať do doby, pokiaľ lepidlo 

ešte nezačalo tuhnúť (doba prestaviteľnosti). Šírka škáry v položenom 

kamení musí byť min. 5 mm, dilatačné škáry je potrebné vyhotoviť každých 

min. 9 m². Po vytvrdnutí lepidla sa na výplň pevných škár používajú 

špeciálne škárovacie malty, pri výplni pružných škár je potrebné použiť 

vhodné tesniace tmely. Na inštaláciu prírodného a kompozitného kameňa 

nestáleho v prítomnosti vody (Trieda C podľa zatriedenia MAPEI S.p.A.) 

je možné použiť lepidlá na báze reaktívnej živice KERALASTIC alebo 

KERALASTIC T (pozri časť 6.4.1.1).

6.4.1.1 INŠTALÁCIA NA VŠETKY DRUHY PODKLADU (OKREM 
HYDROIZOLAČNÝCH MEMBRÁN)

Dodanie a inštalácia prírodného a  kompozitného kameňa nestáleho  

v prítomnosti vody (Trieda C podľa zatriedenia MAPEI S.p.A.), 

akéhokoľvek formátu, s dostatočnou šírkou škáry na všetky povrchy 

okrem hydroizolačných membrán s použitím špeciálneho lepidla na báze 

reaktívnych živíc,  trieda R2 podľa EN 12004 (ako napr. KERALASTIC). 

Pri inštalácii na zvislé plochy musí byť lepidlo so zníženým sklzom, trieda 

R2T podľa EN 12004 (ako napr. KERALASTIC T). Pevné škáry je potrebné 

vyplniť špeciálnou rýchlotvrdnúcou cementovou škárovacou maltou, 

hydrofóbnou, odolnou proti tvorbe plesní a výkvetov, trieda CG2WA  
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v súlade EN 13888 (ako napr. ULTRACOLOR PLUS). Na výplň pružných 

dilatačných škár sa odporúča použiť neutrálny silikónový tesniaci tmel, 

trieda F-25LM v súlade ISO 11600 (ako napr. MAPESIL LM).

Lepidlo vhodné pre inštaláciu kameňa musí mať nasledovné 

vlastnosti:

Objemová hmotnosť zmesi (kg/m³): 1450-1520

Miešací pomer (hmotnostný): zložka A : zložka B = 94 : 6

Spracovateľnosť zmesi: 30 - 40 minút 

Doba zavädnutia: 50 minút 

Plná zaťažiteľnosť: 7 dní  

Výrobok vhodný na škárovanie kameňa musí mať nasledovné 

vlastnosti: 

Objemová hmotnosť zmesi (kg/m³): 1980

Spracovateľnosť zmesi: 20 - 25 minút

Plná zaťažiteľnosť: 24 hodín

EMICODE: EC1 Plus

Výrobok vhodný na výplň dilatačných škár musí mať nasledovné 

vlastnosti:

Predĺženie do stavu pretrhnutia: 600%

Rozťažnosť: ±25%

Tvrdosť Shore A: 20

Pri vypracovaní cenovej ponuky musí byť kalkulované:

Všetky práce spojené s prípravou podkladu;

Dodanie a aplikácia lepidla;

Vyhotovenie a vytesnenie pružných škár každých 20-25 m²;

Deliace lišty, v prípade požiadavky na oddelenie rôznych typov 
podláh;

Výplň pevných škár zodpovedajúcim farebným odtieňom podľa 
požiadaviek stavby;

Vyčistenie povrchu s vhodnými detergentmi a finálne umytie;
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Upratanie, vyčistenie odpadového materiálu, triedenie odpadu, 

odvoz odpadu do autorizovaných zariadení likvidácie a náklady s tým 
spojené;

Ostatné činnosti vyžadované pri odovzdaní prác podľa špecifikácií.
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SHEIKH ZAYED BIN SULTAN 
AL NAHYAN GRAND 
MOSQUE – ABU DHABI – 
SAE

Inštalácia mramorových dosiek 
v interiéri a mramorovej mozaiky 
na hlavnej kupole s použitím 
výrobkov ADESILEX P10, 
KERABOND T, ISOLASTIC, 
KERACOLOR FF, FUGOLASTIC, 
KERAPOXY, MAPESIL LM

BOCCONI UNIVERSITY, 
MILÁNO – TALIANSKO

Inštalácia bieleho mramoru 
Carrara s použitím výrobkov 
TOPCEM PRONTO, MAPELASTIC, 
ELASTORAPID a GRANIRAPID



HOTEL KEMPINSKI, 
ŠTRBSKÉ PLESO – 
SLOVENSKO

Hydroizolácia a inštalácia 
mramorových dosiek s použitím 
výrobkov TOPCEM PRONTO, 
PRIMER G, MAPELASTIC, 
MAPELASTIC SMART, KERAFLEX 
MAXI S1, GRANIRAPID, 
KERAPOXY, MAPESIL AC

HLAVNÁ ŽELEZNIČNÁ 
STANICA, FRANKFURT NAD 
MOHANOM - NEMECKO 

Inštalácia prírodného kameňa  
na nástupiskách s použitím 
výrobkov EPORIP, MAPECEM, 
MAPESTONE 1, KERALASTIC, 
ULTRACOLOR PLUS
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CHRISTCHURCH 
MEDZINÁRODNÉ LETISKO - 
NOVÝ ZÉLAND

Inštalácia aglomerovaného 
mramoru s použitím výrobkov 
PRIMER G, ULTRAPLAN ECO, 
GRANIRAPID, ULTRACOLOR 
PLUS, MAPESIL AC

ARTSCIENCE MUSEUM – 
SINGAPÚR

Inštalácia žulových dosiek  
s použitím ELASTORAPID 



APARTMÁNOVÝ KOMPLEX 
PAVILLA – PIETRASANTA 
(LUCCA) – TALIANSKO

Inštalácia prírodného kameňa 
na fasádu s použitím výrobkov 
MAPELASTIC, KERAFLEX MAXI S1, 
KERALASTIC, MAPEFLEX PU45

PROMENÁDA VIAREGGIO – 
TALIANSKO

Inštalácia kremeňa s použitím 
výrobkov KERAFLEX MAXI S1, 
GRANIRAPID, KERACOLOR PPN, 
MAPEFOAM, MAPEFLEX PU45
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POZNÁMKY
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