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1. ÚVOD
Hlavným cieľom tejto brožúry je poskytnúť množstvo užitočných 

informácií, ktoré sa dajú využiť pri inštalácii tenkých, porcelánových 

obkladových prvkov na podlahy a steny v exteriéri i interiéri s použitím 

systémov MAPEI. 

Najnovšie a najmodernejšie technológie využívané pri výrobe keramických 

obkladových prvkov v súčasnosti umožňujú výrobu aj tenkovrstvových 

porcelánových materiálov v hrúbkach okolo 3 až 5 mm i vo formáte 

3x1m. Pre porcelánový obklad sú charakteristickými vlastnosťami malá 

hrúbka,  nadmerne veľký formát a veľmi nízka absorbcia. Tieto parametre 

si vyžadujú vopred vhodne zvoliť spôsob aplikácie výrobku, v dokonale 

prepracovanom systéme, spojenom aj s precízne vykonanou prácou.   

Tak, ako aj pri inštalácii ostatných druhov obkladových prvkov, aj pri tých 

z porcelánu, sa vyžaduje maximálna funkčnosť a životnosť diela. To však 

závisí od viacerých faktorov, napríklad od správneho architektonického 

návrhu, od dodržania požiadaviek pri príprave podkladu, správnej voľbe 

lepidla a techniky inštalácie. Aj výber škárovacej malty a tesniaceho tmelu 

má vplyv na celkovú kvalitu diela. 

Pri požiadavke na podrobnejšie informácie, ktoré nie sú predmetom tejto 

brožúry, prosím kontaktujte technické oddelenie MAPEI.
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2. DRUHY MATERIÁLOV
Tenké, porcelánové obkladové prvky bežne dostupné na trhu je možné 

rozdeliť do dvoch základných kategórií:

a) Obkladové prvky hrúbky min. 3 mm a formátom do 3x1 m; tieto sa 

vyrábajú lisovaním základnej suroviny za sucha, bez použitia formy, 

cez pásový podávač sa následne presúvajú do špeciálnych pecí, kde 

sa vypaľujú pri teplote 1200°C. Dodávajú sa v troch rôznych verziách:

- bez vystuženia zadnej strany obkladového prvku, dodávajú sa                

v hrúbke min. 3 mm;

- s vystužením (sklotextilná mriežka) zadnej strany obkladového prvku, 

toto vystuženie prebieha ešte počas procesu výroby, dodávajú sa                 

v hrúbke min. 3,5 mm. Vykazujú väčšiu odolnosť proti pešiemu zaťaženiu;

- obkladové prvky v hrúbke 7 mm, ktoré sa vyrábajú zlepením dvoch prvkov 

hrúbky 3 mm. Do stredu je vložená sklotextilná mriežka, tieto sú vhodné pre 

priestory s väčším zaťažením.

b) Obkladové prvky s premennou hrúbkou od 4 mm do 5 mm; vyrábajú 

sa lisovaním základných surovín vo forme, bez pridania výstužnej 

sklotextilnej mriežky. Následne sa presúvajú do špeciálnych pecí, kde 

sa vypaľujú pri teplote 1200°C. 

Výrazný nástup použitia tohto druhu obkladových prvkov je spojený           

s množstvom výhod, ktoré ponúkajú v porovnaní s tradičnými obkladmi. 

Obzvlášť sú oceňované pri renovačných prácach, kde sú veľmi časté 

požiadavky na priznanie minimálnych škár. Medzi ostatné výhody patrí:

- nízka hrúbka: možnosť inštalácie na pôvodných podlahách bez 

prílišných zmien výšok v podklade, čo vedie k minimalizácii búracích 

prác;

- ľahšia a jednoduchšia manipulácia: nižšie náklady na prepravu; 
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- nízka hrúbka: jednoduché rezanie;

- malý počet škár vďaka veľkým formátom obkladových prvkov;

- nízky dopad na životné prostredie: malé množstvo vstupných surovín 

a celkovo nižšie energetické náklady na m².

Pri vyššie uvedených výhodách je však potrebné pamätať aj na to, že 

malá hrúbka obkladových prvkov súčasne spôsobuje ich krehkosť, čím 

sú náchylnejšie na poškodenie. Preto je nevyhnutné dodržiavať určité 

zásady pri manipulácii, príprave podkladov i pri samotnej inštalácii, tieto 

sú značne prísnejšie ako pri tradičných obkladových prvkoch.

3. MANIPULÁCIA 
Obkladové prvky majú hmotnosť približne 7 až 13 kg na m2 (v závislosti 

od hrúbky) (formát 120 x 60 mm predstavuje hmotnosť od 5 do 9 kg). To 

umožňuje ich ručnú manipuláciu, vzhľadom však na väčší formát treba 

počítať pri premiestňovaní obkladov s použitím viacerých osôb.    

Vo všeobecnosti platia pri ručnej manipulácii s veľkoformátovými, tenkými 

obkladovými prvkami nasledovné zásady:

a) vždy používajte ochranné rukavice s protišmykovou úpravou;

b) vždy používajte pracovnú bezpečnostnú obuv.

V okamihu, keď je obkladový prvok vytiahnutý z balenia, musí byť venovaná 

zvláštna pozornosť  jeho uloženiu pod uhlom 30°. Pri manipulácii zabráňte 

odlomeniu alebo odštiepeniu rohov. 

Deviazione negativa: entro la tolleranza Deviazione positiva: entro la tolleranza

Deviazione negativa: fuori tolleranza Deviazione positiva: fuori tolleranza

Negatívna odchýlka: v povolenej tolerancii

Negatívna odchýlka: mimo povolenej tolerancie
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4.  KONTROLA STAVU A DRUHU PODKLADU
Tenké, porcelánové obkladové prvky môžu byť inštalované na všetky 

bežné povrchy používané v stavebníctve, ako sú napr. betóny, cementové 

a anhydridové potery, potery zhotovené z TOPCEM PRONTO alebo 

MAPECEM PRONTO, vykurované potery, pôvodné keramické 

dlažby, prírodný kameň, kov, cementové a sadrové omietky, ľahčené    

pórobetónové tvárnice, sadrokartón i povrchy v interiéri ošetrené 

hydroizoláciami na báze cementu t.j. MAPELASTIC alebo na báze 

syntetickej živice t.j.  MAPEGUM WPS a MAPELASTIC AQUADEFENSE.

Vhodnosť týchto povrchov musí byť pred inštaláciou obkladových prvkov 

overená - povrchy musia byť stabilné, dokonale vyzreté, dostatočne pevné, 

aby boli schopné preniesť predpokladané zaťaženie v priebehu prevádzky, 

tiež suché, čisté, zbavené prachových a voľných častí, mastnôt, oleja, 

pôvodných náterov alebo iných materiálov, ktoré by spôsobili zníženie 

prídržnosti. Podklad musí byť bez trhlín a úplne rovný.

Z dôvodu zníženej hrúbky obkladových prvkov je práve rovnosť povrchu 

veľmi dôležitá. V prípade výskytu medzier alebo dutín v podkladovej vrstve 

môže prísť k zlomeniu tenkého prvku vplyvom zvýšeného koncentrovaného 

zaťaženia v danom mieste.

Rovnosť povrchu sa kontroluje pomocou 2 m laty (Obr. 4.1). Maximálna 

povolená tolerancia je ± 2 mm. Ak nie je dosiahnutá požadovaná hodnota, 

povrch je nutné vyrovnať vhodnými výrobkami určenými k tomuto účelu.

4.1 BETÓN
Betón musí byť dokonale vyzretý (min. 3 mesiace). Povolený rozsah 

poškodenia betónovej dosky je max. 1/360 celkovej výmery plochy. 

Betónový povrch musí byť zbavený voľných častí a tiež ošetrujúcich 

prípravkov (ako sú napr. staré nátery, parotesná bariéra, snímateľné 

ochranné vrstvy atď.), ktoré by mohli znižovať prídržnosť následne 

nanesených vrstiev.  

Je nevyhnutné, aby bola konštrukcia riadne odizolovaná proti vzlínajúcej 

zemnej vlhkosti. Iba tak je možné garantovať životnosť obkladových 

prvkov, položených na železobetónovej doske.

Obr. 4.1 - Kontrola rovnosti povrchu

Deviazione negativa: entro la tolleranza Deviazione positiva: entro la tolleranza

Deviazione negativa: fuori tolleranza Deviazione positiva: fuori tolleranza

Deviazione negativa: entro la tolleranza Deviazione positiva: entro la tolleranza

Deviazione negativa: fuori tolleranza Deviazione positiva: fuori tolleranza

Pozitívna odchýlka: v povolenej tolerancii

Pozitívna odchýlka: mimo povolenej tolerancie
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4.2 TRADIČNÉ CEMENTOVÉ POTERY 
Hrúbka poteru musí byť realizovaná v súlade s projektovou dokumentáciou, 

v prípade oddelených poterov v hrúbke min. 4 cm. Zloženie zmesi musí 

byť navrhnuté tak, aby spĺňalo požadované mechanické parametre. 

Rovnosť povrchu musí byť overená technikou popísanou vyššie. Poter 

musí byť kompaktný a homogénny v celej svojej hrúbke, trhliny vzniknuté 

na povrchu musia byť monoliticky vyplnené epoxidovými živicami ako 

napr. EPORIP, EPOJET alebo EPORIP TURBO.

Potery musia byť dostatočne vyzreté: minimálna čakacia doba pred 

inštaláciou obkladových prvkov na tradičných cementových poteroch je 

zvyčajne cca. mesiac (v niektorých prípadoch i viac), to znamená, že poter 

potrebuje na vyschnutie 1 cm svojej hrúbky približne 7-10 dní. 

4.3  POTERY ZHOTOVENÉ ZO ŠPECIÁLNYCH SPOJÍV 
ALEBO PREDMIEŠANÝCH ZMESÍ

Čakacia doba pred začatím obkladačských prác môže byť skrátená 

použitím špeciálnych spojív alebo predmiešaných poterových zmesí, ktoré 

sú rýchloschnúce, ale s normálnou dobou tuhnutia ako napr. TOPCEM 

a TOPCEM PRONTO. Tiež je možné použiť MAPECEM a MAPECEM 

PRONTO, t.j. špeciálne spojivo alebo predmiešanú poterovú zmes s rýchlou 

dobou tuhnutia a rýchlym vysychaním.  Všetky tieto výrobky sú vhodné 

aj pre vykurované podlahy i bez dodatočného pridania aditív. Použitie 

predmiešaných zmesí garantuje kvalitu inertných materiálov, znižuje riziko 

nesprávneho dávkovania jednotlivých zložiek a poskytuje výborné riešenie 

v prípade náročného zaobstarania a uskladnenia surovín. Predmiešané 

poterové zmesi sú označené symbolom CE v súlade s normou EN 13813.

4.3.1 POTERY ZHOTOVENÉ Z MAPECEM A MAPECEM PRONTO

Potery zhotovené z MAPECEM a MAPECEM PRONTO sú charakteristické 

rýchlym priebehom tuhnutia i vysychania a kontrolovaným zmrašťovaním. 

Ich použitie umožňuje inštaláciu tenkých, porcelánových obkladových 

prvkov už po 3 hodinách. MAPECEM PRONTO je klasifikovaný ako 

CT-C60-F10-A1fl v súlade s normou EN 13813. Obr. 4.4 - Mobilný, mechanický systém s použitím 
sila na skladovanie, prípravu a aplikáciu TOPCEM a 
TOPCEM PRONTO

Obr. 4.3 - Mechanický systém s použitím sila na 
skladovanie, prípravu a aplikáciu TOPCEM PRONTO

Obr. 4.2 - Príprava TOPCEM PRONTO a strojná 
aplikácia



11

4.3.2 POTERY ZHOTOVENÉ Z TOPCEM A TOPCEM PRONTO

Potery zhotovené z TOPCEM a TOPCEM PRONTO sú charakteristické 

normálnym priebehom tuhnutia rovnako, ako tradičné cementové potery, 

ale vyznačujú sa rýchlym vysychaním a kontrolovaným zmrašťovaním. 

Ich použitie umožňuje inštaláciu tenkých, porcelánových obkladových 

prvkov už po 24 hodinách. TOPCEM PRONTO je klasifikovaný ako 

CT-C30-F6-A1fl v súlade s normou EN 13813, je certifikovaný inštitútom 

GEV ako výrobok s veľmi nízkym obsahom organických prchavých látok 

s označením EMICODE EC1R PLUS.

4.4 VYKUROVANÉ POTERY
Pri vykurovaných poteroch musia byť dodržané bežné zásady ako pri 

realizácii normálnych poterov, vrátane inštrukcií udávaných výrobcom 

vykurovacieho systému. Je tiež dôležité, pred inštaláciou obkladových 

prvkoch spustiť podlahové kúrenie, tak ako je popísané v norme EN 1264-4.

Čas pred uvedením vykurovacieho systému do plnej prevádzky závisí od 

druhu použitého výrobku a je nasledovný:

     - potery zhotovené z MAPECEM a MAPECEM PRONTO: 24 hodín

     - potery zhotovené z TOPCEM or TOPCEM PRONTO: 4 dni

     - tradičné potery s použitím plastifikačnej prísady: 21 dní

Lepidlo navrhnuté na inštaláciu na vykurovaný poter musí byť triedy C2 a 

S2 v súlade s normou EN 12004 (pozri časť 7.1.2).

4.5 ANHYDRIDOVÉ POTERY
Pred inštaláciou obkladových prvkov musí byť povrch mechanicky 

zbrúsený, všetky prachové časti odstránené priemyselným vysávačom 

a ošetrený základným náterom (napr. PRIMER G alebo ECO PRIM T). 

Rovnako musí byť povrch kompletne suchý - max. povolená zostatková 

vlhkosť meraná karbidovým vlhkomerom má byť 0,5%. Vždy však 

dodržujte inštrukcie udávané výrobcom anhydridového poteru.

Obr. 4.5 - Vyrovnanie TOPCEM PRONTO

Obr. 4.6 - Ubíjanie TOPCEM PRONTO 
s použitím hladidla

Obr. 4.7 - Vykurovaný poter zhotovený 
z TOPCEM PRONTO
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4.6 PÔVODNÉ PODLAHY   
Pred inštaláciou tenkých, porcelánových obkladových prvkov na pôvodné 

podlahy z keramiky, terazza či prírodného kameňa sa uistite, že sú 

dokonale prikotvené k podkladu, bez trhlín a že sú zbavené prípadných 

zvyškov oleja, voskov, lakov či mastnôt. Rovnako musia byť odstránené 

staré nátery a ošetrujúce prípravky z povrchov mramoru. 

Z podkladu musia byť bezpodmienečne odstránené dlažby ktoré vykazujú 

trhliny alebo nemajú dostatočnú prídržnosť k podkladu. Následne sa tieto 

miesta vyrovnajú použitím vhodných výrobkov ako napr. ADESILEX P4, 

NIVORAPID or PLANITOP FAST 330.

4.7 BETÓNOVÉ STENY
Betón musí vyzrievať pri bežných teplotách najmenej 3 mesiace. Betónové 

povrchy musia byť zbavené cementového mlieka a ošetrujúcich prípravkov 

(ako sú napr. staré nátery, parotesná bariéra, snímateľné ochranné vrstvy 

atď.), ktoré by inak znižovali prídržnosť budúcich vrstiev. 

4.8 CEMENTOVÉ OMIETKY
Omietky musia byť dokonale vyzreté. Ak sú použité predmiešané zmesi, 

dodržujte inštrukcie udávané výrobcom. Pri inštalácii obkladových prvkov 

v exteriéri musí byť pevnosť v ťahu pri ohybe cementovej omietky min. 

1 N/mm².

4.9 SADROVÉ OMIETKY
Sadrové povrchy musia byť úplne suché (max. zostatková vlhkosť nameraná 

karbidovým vlhkomerom má byť 0,5%), dostatočne pevné a zbavené 

prachových častí. Je nevyhnuté tento druh podkladu ošetriť vhodnými 

základnými nátermi ako PRIMER G alebo ECO PRIM T. Obkladové prvky 

sa následne inštalujú až po ich vyschnutí. Na sadrové povrchy je možná 

inštalácia len v interiéri. 

4.10 STENY Z ĽAHČENÝCH PÓROBETÓNOVÝCH      
        TVÁRNIC 
Na trhu je množstvo výrobcov, ktorí ponúkajú výrobky tohto druhu. Vždy 

je vhodné si vybrať spomedzi tých, čo vykazujú najvhodnejšie parametre. 
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Tenké, porcelánové obkladové prvky môžu byť v interiéri inštalované len 

za predpokladu, že sú ošetrené základným náterom PRIMER G (riedený 

s vodou v pomere 1 : 2). Pri inštalácii v exteriéri je nevyhnuté zhotoviť na 

povrchu tvárnic vrstvu omietky s použitím NIVOPLAN + PLANICRETE 

alebo PLANITOP FAST 330 a pamätať na vloženie výstužnej mriežky.

V prípade, že sa plánuje inštalácia tenkých, porcelánových obkladových 

prvkov na pružné podklady ako sú napr. kov alebo drevo, prosím 

kontaktujte najskôr technické oddelenie MAPEI. 

5. ZHOTOVENIE ROVNÉHO POVRCHU   
Pri inštalácii tenkých, obkladových prvkov je rovnosť povrchu veľmi dôležitý 

parameter. Výskyt medzier pod obkladovým prvkom môže predstavovať 

potenciálne zoslabujúce miesto vo finálnej pohľadovej vrstve. 

Nedokonalosti v podklade musia byť odstránené použitím vhodných 

vyrovnávacích mált. 

5.1  VYROVNANIE BETÓNOVÝCH POVRCHOV, 
CEMENTOVÝCH POTEROV A POTEROV  
ZHOTOVENÝCH ZO ŠPECIÁLNYCH SPOJÍV

Vyrovnanie povrchov v interiéri je možné použitím nasledovných výrobkov:

• ULTRAPLAN, veľmi rýchlo vysychajúca, samonivelizačná, cementová 

malta na vyhladenie a vyrovnanie výškových rozdielov v interiéri, 

v hrúbke od 1 do 10 mm. V súlade s normou EN 13813 je klasifikovaná 

ako CT-C30-F7-A2fl a inštitútom GEV je certifikovaná ako výrobok 

s veľmi nízkym obsahom organických prchavých látok s označením 

EMICODE EC1R Plus.

• ULTRAPLAN MAXI, veľmi rýchlo vysychajúca, samonivelizačná, 

cementová malta na vyhladenie a vyrovnanie výškových rozdielov 

v interiéri, v hrúbke od 3 do 30 mm. V súlade s normou EN 13813 

je klasifikovaná ako CT-C35-F7-A2fl a inštitútom GEV je certifikovaná 
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ako výrobok s veľmi nízkym obsahom organických prchavých látok 

s označením EMICODE EC1R Plus.

• NIVORAPID, veľmi rýchlo vysychajúca, tixotrópna, cementová malta 

na vyhladenie a vyrovnanie výškových rozdielov v interiéri, v hrúbke 

od 1 do 20 mm. V súlade s normou EN 13813 je klasifikovaná ako 

CT-C40-F10-A2fl a inštitútom GEV je certifikovaná ako výrobok s veľmi 

nízkym obsahom organických prchavých látok s označením EMICODE 

EC1R Plus.

5.2  VYROVNANIE PÔVODNÝCH POVRCHOV    
Z TERAZZA, KERAMIKY A PRÍRODNÉHO KAMEŇA

Vyrovnanie týchto druhov podkladu v interiéri a exteriéri je možné 

použitím identických výrobkov odporučených aj v časti 5.1. Po očistení 

povrchu vhodnými prípravkami je nutné podklad ošetriť základným 

náterom ECO PRIM GRIP alebo ECO PRIM T.

5.3 VYROVNANIE ANHYDRIDOVÝCH POTEROV
Anhydridové potery (max. povolená zostatková vlhkosť nameraná 

karbidovým vlhkomerom má byť 0,5%) je možné vyrovnať použitím 

identických výrobkov odporučených v časti 5.1, za predpokladu, že je 

povrch po prebrúsení ošetrený základným náterom PRIMER G alebo 

ECO PRIM T.

5.4 VYROVNANIE BETÓNOVÝCH STIEN A       
      CEMENTOVÝCH OMIETOK 
Povrchy popísané v častiach 4.7 a 4.8 môžu byť vyrovnané použitím 

nasledovných výrobkov:

• NIVOPLAN + PLANICRETE, cementová vyrovnávacia malta na 

použitie v interiéri a exteriéri v hrúbkach vrstvy od 2 do 20 mm. V súlade 

s normou EN 998-1 je klasifikovaná ako GP v triede CS IV. Vlastnosti 

cementovej malty NIVOPLAN môžu byť vylepšené pridaním tekutej, 

latexovej prísady PLANICRETE v množstve cca. 2 litre na balenie 

(nahradzuje príslušné množstvo zámesovej vody).

Obr. 5.1 - Aplikácia PRIMER G valčekom, riedeného 
s vodou v pomere 1 : 1 na cementový podklad, pred 
vyhladením povrchu 

Obr. 5.2 - Vyhladenie cementového povrchu 
samonivelizačnou maltou ULTRAPLAN 

Obr. 5.3 - Aplikácia ECO PRIM T valčekom na nesavý 
povrch z terazza, pred vyhladením povrchu
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• PLANITOP FAST 330, rýchlotvrdnúca, vláknami vystužená, 

cementová malta na  vyrovnávanie podláh a stien v interiéri a 

exteriéri, v hrúbkach vrstvy od 3 mm do 30 mm. V súlade s normou 

EN 998-1 je klasifikovaná ako GP v triede CS IV, podľa normy EN 

1504-2 je označená ako MC - IR.

6.  ZHOTOVENIE HYDROIZOLÁCIE NA 
STENÁCH A PODLAHÁCH V INTERIÉRI 

V prípade požiadavky na zaizolovanie vnútorných stien proti vode a 

vlhkosti je možné použiť nasledujúce výrobky:

• MAPELASTIC, dvojzložková, pružná, cementová malta na vodotesnú 

ochranu betónových a cementových povrchov. V súlade s normou 

EN 1504-2 (C) je klasifikovaná ako Pl – MC –IR. 

• MAPELASTIC SMART, dvojzložková, veľmi pružná, cementová 

hmota určená na nanášanie štetcom alebo valčekom na vodotesné 

ošetrenie betónových povrchov. V súlade s normou EN 1504-2 (C) je 

klasifikovaná ako Pl – MC – IR.

• MONOLASTIC, jednozložková, pružná, cementová malta na 

izolovanie plôch na balkónoch, terasách a v kúpeľniach. 

• MAPELASTIC AQUADEFENSE, pružná, tekutá membrána pripravená 

priamo k použitiu na izolovanie plôch v interiéri a exteriéri.

Pri použití výrobkov MAPELASTIC, MAPELASTIC SMART a 

MONOLASTIC je možné garantovať hydroizolačnú schopnosť iba 

pri aplikácii v hrúbke 2 mm. V prípade použitia MAPELASTIC 

AQUADEFENSE je nutné dodržať hrúbku 1 mm.

Ak povrch vykazuje mikrotrhliny je potrebné, uvedené výrobky 

Obr. 5.4 - Vyhladenie povrchu z terazza 
samonivelizačnou maltou ULTRAPLAN 

Obr. 5.5 - Vyrovnanie betónovej steny s cementovou 
maltou NIVOPLAN + PLANICRETE 

Obr. 5.6 - Vyrovnanie betónovej steny s cementovou 
maltou PLANITOP FAST 330
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určené k zaizolovaniu plôch vystužiť s MAPETEX SEL, t.j. netkanou, 

makroperforovanou, polypropylénovou textíliou, ktorá sa zapracúva do 

prvej vrstvy, pokiaľ je ešte v čerstvom stave.

MAPELASTIC, MAPELASTIC SMART, MAPELASTIC AQUADEFENSE 

a MONOLASTIC môžu byť aplikované na všetky povrchy bežne používané 

v stavebníctve, za predpokladu, že sú pevné a vykazujú dostatočnú 

prídržnosť.  V prípade nanášania na sadrové povrchy je podklad potrebné 

ošetriť základným náterom PRIMER G.

  • MAPEGUM WPS, rýchloschnúca, pružná, tekutá membrána na 

izolovanie plôch proti vode, na povrchoch podláh a stien v interiéri.

Pri použití MAPEGUM WPS je možné garantovať hydroizolačnú schopnosť 

iba ak je aplikovaný v hrúbke 1 mm.

Ak povrch vykazuje mikrotrhliny, je potrebné, vystužiť hydroizolačnú 

membránu MAPEGUM WPS vložením sklotextilnej mriežky odolnej proti 

pôsobeniu alkalických vplyvov MAPENET 150 alebo MAPETEX SEL, 

ktoré sa zapracúvajú do prvej vrstvy, pokiaľ je ešte v čerstvom stave. 

MAPEGUM WPS môže byť aplikovaný na tieto povrchy: sadrokartón, 

sadrové a cementové omietky, preglejka, cementové a anhydridové 

potery, pokiaľ sú vopred ošetrené základným náterom ECO PRIM T.

Obr. 6.1 - Aplikácia MAPELASTIC + MAPENET 150 
na podlahe  

Obr. 6.2 - Aplikácia MAPELASTIC AQUADEFENSE 
valčekom na podlahe 
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7.  INŠTALÁCIA TENKÝCH, PORCELÁNOVÝCH 
OBKLADOVÝCH PRVKOV A ŠKÁROVANIE 

7.1 LEPENIE NA POVRCHY V INTERIÉRI 
Výber lepidla na inštaláciu tenkých, porcelánových obkladových prvkov musí 

byť vykonaný precízne, s vedomím, že má byť dlhodobo funkčné, s garanciou 

najvyššieho stupňa spoľahlivosti v podmienkach, v ktorých bude použité. 

Nižšie sú uvedené základné predpisy, ktoré je potrebné dodržať, pri 

dizajnovom návrhu i pri samotnej inštalácii tenkých, obkladových prvkov.

1. Medzi obkladovými prvkami je treba zvoliť šírku škáry 2-3 mm. 

Správna šírka škáry je zásadná, zvlášť pri tomto druhu obkladového 

prvku a veľkom formáte z týchto dôvodov:

- zmenšuje vplyv rozdielnych rozmerov obkladových prvkov;

- napomáha znižovať modul pružnosti, preto i tuhosť inštalovanej plochy. 

Nalepené obkladové prvky sa správajú porovnateľne s kontinuálnou 

doskou a sú tuhé, ako jeden samostatný obkladový prvok. V prípade, 

že by boli obkladové prvky lepené len s malými škárami, modul 

pružnosti celej obloženej plochy sa znižuje, pretože modul pružnosti 

škáry je oveľa menší ako porcelánu. Škáry v nalepených obkladových 

prvkoch napomáhajú sledovať rozdielne pohyby medzi podkladom 

a inštalovaným obkladovým prvkom, ktoré sú spôsobené sadaním 

konštrukcie, hygrometrickým zmrašťovaním, tepelnou rozpínavosťou 

atď.. Vďaka tomu, sa následne zamedzuje vzniku napätí, ktoré by 

spôsobili oddelenie sa obkladových prvkov od podkladu.

2. Vytvoriť pružné škáry: okrem dodržania konštrukčných škár 

z podkladu, vyhotoviť medziľahlé dilatačné škáry po obvode miestností 

a každých 25 m² v nalepených obkladových prvkoch. 

Obr. 7.1 - Nanášanie lepidla zubovou stierkou so 
šikmým zubom 9 mm, na podlahe  

Obr. 7.2 - Nanášanie lepidla na zadnú stranu 
obkladového prvku  

Obr. 7.3 - Kladenie a pritláčanie inštalovanej dlažby 
gumenou stierkou  
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3. Lepidlo nanášať zubovou stierkou, metódou obojstranného lepenia, 

to znamená, že lepidlo sa aplikuje na zadnú stranu obkladového 

prvku i podklad takým spôsobom, že je dosiahnuté 100% pokrytie. 

Obojstranné nanášanie je nevyhnutné z dôvodu, aby nevznikali 

medzery zo spodnej strany.

4. Starostlivo vybrať lepidlo: výber vhodného lepidla je kľúčový, pretože 

garantuje pevnosť, spoľahlivosť  a životnosť  systému. Preto je dôležité, 

už na začiatku vedieť, o aký druh porcelánu sa bude jednať (s alebo 

bez výstužnej mriežky), preveriť si formát, zistiť vlastnosti podkladu, 

plánované  použitie atď. 

Prakticky nulová nasiakavosť porcelánu, spolu s predpokladaným 

vystužením zadnej strany obkladového prvku sklotextilnou mriežkou, 

kladie požiadavku na použitie lepidla triedy C2, S1 v súlade s normou 

EN 12004. Pri tenkých, porcelánových obkladových prvkov veľkého 

formátu sa odporúča použiť vysoko deformovateľné, dvojzložkové 

lepidlá, triedy S2 podľa normy EN 12004.

Obr. 7.4 - Lepenie na steny: nanášanie lepidla zubovou 
stierkou 6 mm  

Obr. 7.5 - Lepenie na steny: nanášanie lepidla na 
zadnú stranu obkladového prvku  

Obr. 7.6 - Lepenie na steny: inštalácia obkladového 
prvku  
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7.1.1 INŠTALÁCIA NA PODLAHY V INTERIÉRI 
Na podlahy v interiéri, kde je plánované zaťaženie od pešej prevádzky, 

vrátane obchodných priestorov, môžu byť obkladové prvky inštalované na 

tieto povrchy: (ak sú tieto pripravené v súlade s inštrukciami uvedenými 

v časti 5) cementové potery a anhydridové potery (vopred ošetrené 

základným náterom PRIMER G), pôvodné podlahy, potery zhotovené z 

TOPCEM, TOPCEM PRONTO, MAPECEM alebo MAPECEM PRONTO 

s použitím nasledovných lepidiel:

ODPORÚČANÉ LEPIDLÁ
Obkladové prvky s vystužením alebo bez vystuženia zadnej strany

NORMÁLNE TVRDNÚCE RÝCHLO TVRDNÚCE 
Formát LEPIDLO TRIEDA LEPIDLA 

PODĽA EN 12004
LEPIDLO TRIEDA LEPIDLA 

PODĽA EN 12004

< 5000 cm2

(dlhšia strana 
obkladu nesmie byť 
väčšia ako 100 cm) 

KERAFLEX MAXI S1

ULTRALITE S1

C2TES1

C2TES1

GRANIRAPID

ULTRALITE S1 QUICK

C2FS1

C2FTS1

> 5000 cm2 KERABOND + 
ISOLASTIC

ULTRALITE S2

C2ES2

C2ES2

ELASTORAPID

ULTRALITE S2 QUICK

C2FTES2

C2FES2

7.1.2 INŠTALÁCIA NA VYKUROVANÉ PODLAHY V INTERIÉRI 
Obkladové prvky môžu byť inštalované na vykurovaných podlahách za 

predpokladu, že systém je po odskúšaní. V priebehu inštalácie prvkov 

musí byť kúrenie vypnuté.

ODPORÚČANÉ LEPIDLÁ
Obkladové prvky s vystužením alebo bez vystuženia zadnej strany

NORMÁLNE TVRDNÚCE RÝCHLO TVRDNÚCE 
Formát LEPIDLO TRIEDA LEPIDLA 

PODĽA EN 12004
LEPIDLO TRIEDA LEPIDLA 

PODĽA EN 12004

< 5000 cm2

(dlhšia strana 
obkladu nesmie byť 
väčšia ako 100 cm) 

KERABOND + 
ISOLASTIC

C2ES2
ELASTORAPID

ULTRALITE S1 QUICK

C2FTES2

C2FTS1

> 5000 cm2 ULTRALITE S2 C2ES2 KERAQUICK + 
LATEX PLUS

ULTRALITE S2 QUICK

C2FS2

C2FES2

7.1.3 INŠTALÁCIA NA STENY V INTERIÉRI 
Pri inštalácii tenkých, porcelánových obkladových prvkov (s vystužením 

alebo bez vystuženia zadnej strany) v prípade, že sa jedná o tieto druhy 

podkladov: cementové a sadrové omietky (po ošetrení základným 

náterom PRIMER G), sadrokartón, cementovláknité panely, pôvodné 

steny z keramiky a prírodného kameňa, použite nasledovné lepidlá:

Obr. 7.7 - Príklad nalepených tenkých obkladových 
prvkov na podlahe v interiéri

Obr. 7.8 - Príklad nalepených tenkých obkladových 
prvkov na podlahe v interiéri 

Obr. 7.9 - Príklad nalepených tenkých obkladových 
prvkov na vykurovanej podlahe v interiéri 
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ODPORÚČANÉ LEPIDLÁ
Obkladové prvky s vystužením alebo bez vystuženia zadnej strany

NORMÁLNE TVRDNÚCE RÝCHLO TVRDNÚCE 
Formát LEPIDLO TRIEDA LEPIDLA 

PODĽA EN 12004
LEPIDLO TRIEDA LEPIDLA 

PODĽA EN 12004

< 5000 cm2

(dlhšia strana 
obkladu nesmie byť 
väčšia ako 100 cm) 

KERAFLEX MAXI S1

ULTRALITE S1

C2TES1

C2TES1

GRANIRAPID

ULTRALITE S1 QUICK

C2FS1

C2FTS1

> 5000 cm2
KERABOND + 

ISOLASTIC

ULTRALITE S2

C2ES2

C2ES2

ELASTORAPID

ULTRALITE S2 QUICK

C2FTES2

C2FES2

7.2 LEPENIE NA STENY V EXTERIÉRI  
Všeobecné pravidlo

Inštalácia tenkých, porcelánových obkladových prvkov na fasádach musí 

byť vopred správne a dôkladne navrhnutá. Tieto základné pravidlá musia 

byť striktne dodržané:

1.  lepidlo musí byť triedy C2, deformovateľné S1 alebo vysoko 

deformovateľné S2, v súlade s normou EN 12004;

2.  lepidlo musí byť nanášané zubovou stierkou a metódou 

obojstranného lepenia, to znamená, že lepidlo sa aplikuje na zadnú 

stranu obkladového prvku i podklad takým spôsobom, že je dosiahnuté 

100% pokrytie. Obojstranné nanášanie je nevyhnutné z dôvodu, 

aby nevznikali medzery zo spodnej strany a zamedzilo sa možnosti 

hromadenia vody, ktoré by v zimnom období viedlo vplyvom zamŕzania 

k napätiam a oddeleniu obkladových prvkov od podkladu. Obojstranné 

lepenie je dôležité aj preto, že napätia spôsobené rôznymi pohybmi 

podkladu a nalepených obkladových prvkov sú tak rovnomerne 

rozložené po celej ploche;

3.  obkladové prvky musia byť uložené a riadne zatlačené do vrstvy 

lepidla poklepaním pomocou gumenej  stierky, aby sa odstránil všetok 

vzduch nachádzajúci sa medzi podkladom a obkladovým prvkom.  

Toto opatrenie zamedzí tvorbe napätí spôsobených vodnými parami, 

vplyvom teplotných zmien;

Obr. 7.10 - Príklad nalepených tenkých obkladových 
prvkov v interiéri 

Obr. 7.11 - Príklad nalepených tenkých obkladových 
prvkov na stenách a podlahe v interiéri 
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4. zvlášť pri horúcom alebo nepriaznivom počasí (silný vietor) sa 

odporúča, použitie lepidiel s označením triedy E (predĺžená doba 

zavädnutia) v súlade s normou EN 12004. Je potrebné inštalovať 

obkladový prvok vždy do čerstvého lepidla v priebehu danej doby 

zavädnutia tak, aby  bol garantovaný dokonalý prenos lepidla na zadnú 

stranu obkladového prvku;

5. pri lepení v zime alebo v chladných poveternostných podmienkach 

sa odporúča používať rýchlotvrdnúce lepidlá s označením triedy F, 

v súlade s normou EN 12004. Použitie týchto lepidiel zabezpečí vysokú 

prídržnosť v priebehu niekoľkých hodín, pričom sa eliminuje možnosť, 

že pri nižších nočných teplotách, okolo 0°C, by prišlo k zamrznutiu 

zámesovej vody;

6. obkladové prvky musia byť inštalované s dodržaním šírky škár. 

Šírka škáry musí zodpovedať miestnym klimatickým podmienkam, 

v ktorých sa stavba nachádza, formátu obkladu a flexibilite podkladu. 

Inštalácia bez škár nie je možná. Škáry sú tiež dôležité z hľadiska 

možnosti zakryť drobné nedokonalosti v rovnosti povrchu. Na výplň 

škár sa používajú cementové, epoxidové alebo polymérne malty, ktoré 

vykazujú nižšie elasto–mechanické vlastnosti, ako samotný obkladový 

prvok. Z tohto dôvodu, ak sa objavia deformácie v podklade, alebo 

na porcelánovom obklade, napríklad vplyvom vysokých teplôt, škáry 

budú schopné zabrániť prenosu napätia do lepidla čo by spôsobilo 

oddelenie obkladového prvku od podkladu;

7. pružné škáry šírky 1 cm musia byť navrhnuté v mieste rohov a 

v rastri každých 9 až 12 m². Použitie polymérnych škárovacích pást 

(pozri časť „Škárovanie“) povoľuje zväčšiť šírku rastra, prípadne  na 

malých plochách je potom možné, pružné škáry vynechať;

8. Konštrukčné škáry na budovách je nutné bezpodmienečne 

rešpektovať.

Obr. 7.12 - Príklad nalepených tenkých obkladových 
prvkov v exteriéri   

Obr. 7.13 - Príklad nalepených tenkých obkladových 
prvkov v exteriéri 
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7.2.1  LEPIDLÁ MAPEI NA INŠTALÁCIU OBKLADOVÝCH PRVKOV 
BEZ SKLOTEXTILNEJ MRIEŽKY NA ZADNEJ STRANE

ODPORÚČANÉ LEPIDLÁ

NORMÁLNE TVRDNÚCE RÝCHLO TVRDNÚCE 
Formát LEPIDLO TRIEDA LEPIDLA 

PODĽA EN 12004
LEPIDLO TRIEDA LEPIDLA 

PODĽA EN 12004

< 5000 cm2

(dlhšia strana 
obkladu nesmie byť 
väčšia ako 100 cm) 

KERAFLEX MAXI S1

ULTRALITE S1

C2TES1

C2TES1

ELASTORAPID

ULTRALITE S1 QUICK

C2FTES2

C2FTS1

> 5000 cm2
KERABOND + 

ISOLASTIC

ULTRALITE S2

C2ES2

C2ES2

KERAQUICK + 
LATEX PLUS

ULTRALITE S2 QUICK

C2FS2

C2FES2

7.2.2  LEPIDLÁ MAPEI NA INŠTALÁCIU OBKLADOVÝCH PRVKOV 
SO SKLOTEXTILNOU MRIEŽKOU NA ZADNEJ STRANE

ODPORÚČANÉ LEPIDLÁ

NORMÁLNE TVRDNÚCE RÝCHLO TVRDNÚCE 
Formát LEPIDLO TRIEDA LEPIDLA 

PODĽA EN 12004
LEPIDLO TRIEDA LEPIDLA 

PODĽA EN 12004

< 5000 cm2

(dlhšia strana 
obkladu nesmie byť 
väčšia ako 100 cm) 

KERABOND + 
ISOLASTIC

ULTRALITE S2

C2ES2

C2ES2

ULTRALITE S2 
QUICK

ELASTORAPID

C2FES2

C2FTES2

> 5000 cm2

KERALASTIC T R2T
KERAQUICK + 
LATEX PLUS

C2FS2

Obr. 7.16 - Príklad nalepených tenkých obkladových 
prvkov na povrch z preglejky 

Obr. 7.15 - Príklad nalepených tenkých obkladových 
prvkov na systém s použitou hydroizoláciou  

Obr. 7.14 - Príklad nalepených tenkých obkladových 
prvkov na systém s použitou hydroizoláciou  
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7.3 LEPENIE NA ŠPECIÁLNE POVRCHY

7.3.1  LEPIDLÁ MAPEI NA INŠTALÁCIU OBKLADOVÝCH 
PRVKOV NA HYDROIZOLÁCIE V INTERIÉRI

Pri inštalácii tenkých, porcelánových obkladových prvkov v interiéri, na 

povrchoch ošetrených výrobkami určenými k zaizolovaniu priestorov proti 

vode a vlhkosti (pozri časť 6), sa odporúča použiť nasledovné lepidlá:

ODPORÚČANÉ LEPIDLÁ

NORMÁLNE TVRDNÚCE RÝCHLO TVRDNÚCE 
Formát LEPIDLO TRIEDA LEPIDLA 

PODĽA EN 12004
LEPIDLO TRIEDA LEPIDLA 

PODĽA EN 12004

< 5000 cm2

(dlhšia strana 
obkladu nesmie byť 
väčšia ako 100 cm) 

KERAFLEX MAXI S1

ULTRALITE S1

C2TES1

C2TES1

ELASTORAPID

ULTRALITE S1 QUICK

C2FTES2

C2FTS1

> 5000 cm2
KERABOND + 

ISOLASTIC

ULTRALITE S2

C2ES2

C2ES2

KERAQUICK + 
LATEX PLUS

ULTRALITE S2 QUICK

C2FS2

C2FES2

7.3.2  LEPIDLÁ MAPEI NA INŠTALÁCIU OBKLADOVÝCH 
PRVKOV NA DREVO, PREGLEJKU A KOV 

Výber vhodného systému závisí od druhu podkladu, stability a finálnych 

podmienok počas prevádzky.

Na vyššie uvedených podkladoch, za predpokladu, že sú dokonale 

prikotvené k podkladu a bez deformácií, sa odporúča použiť nasledovné 

lepidlá MAPEI:

ODPORÚČANÉ LEPIDLÁ

NORMÁLNE TVRDNÚCE RÝCHLO TVRDNÚCE 
Formát LEPIDLO TRIEDA LEPIDLA 

PODĽA EN 12004
LEPIDLO TRIEDA LEPIDLA 

PODĽA EN 12004

< 5000 cm2

(dlhšia strana 
obkladu nesmie byť 
väčšia ako 100 cm) 

KERALASTIC

KERALASTIC T

R2

R2T

KERAQUICK + 
LATEX PLUS

C2FS2

> 5000 cm2

7.4 MEDZIĽAHLÉ DILATAČNÉ (DELIACE) ŠKÁRY
Pri inštalácii tenkých, porcelánových obkladových prvkov rešpektujte 

škáry v podklade a na stenách. 

Na zvlášť veľkých plochách zhotovte v nalepených obkladových prvkoch 

Obr. 7.17 - Príklad nalepených tenkých obkladových 
prvkov na drevený podklad  

Obr. 7.18 - Príklad nalepených tenkých obkladových 
prvkov na kovový podklad  
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medziľahlé dilatačné škáry v šírke 1 cm v závislosti od druhu podkladu 

nasledovne:

a) na pružné podklady alebo tie, ktoré sú vystavené pohybu zhotovte 

pružné škáry v rastri cca 9-12 m²;

b) na stabilných podkladoch zhotovte pružné škáry v rastri 16-25 m²;

c) tenké obkladové prvky od stien, stĺpov, rohov atď. inštalujte                      

so škárou približne 5 mm. Na výplň škáry na stenách a podlahách                  

v interiéri sa odporúča použiť tesniaci tmel MAPESIL AC, pri aplikáciách 

v exteriéri použite na steny MAPESIL LM a na podlahy MAPESIL AC.

Pri požiadavke na vyššiu mechanickú odolnosť tesniacich tmelov je 

potrebné použiť MAPEFLEX PU20, MAPEFLEX PU21, MAPEFLEX 

PU45 a MAPEFLEX PU50 SL.

Vodotesnosť a životnosť použitého tesniaceho tmelu je podmienená 

správnym návrhom rozmerov vyplňovanej škáry. Vo všeobecnosti pri 

návrhu pružnej škáry platia nasledovné odporúčania uvedené v tabuľke: 

a - šírka škáry b - hĺbka škáry

od 0 do 4 (mm) vyhotovte širšiu škáru

od 5 do 9 (mm) b = a

od 10 do 20 (mm) b = 10 (mm)

od 21 do 40 (mm) b = a/2 (mm)

viac ako 40 (mm) vyhotovte užšiu škáru

Tesniaci tmel

MAPEFOAM

Obr. 7.20 - Čistenie s nástavcom Scotch Brite®

Obr. 7.19 - Škárovanie tenkých obkladových prvkov 
s ULTRACOLOR PLUS

Obr. 7.21 - Finálne dočistenie obkladových prvkov 
pomocou špongie   
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Na vydimenzovanie správnej hĺbky (v zmysle údajov uvedených v tabuľke) 

a na zamedzenie prilepenia tesniaceho tmelu na dolnú časť škáry vložte 

a jemne zatlačte do škáry povrazec z expandovaného polyetylénu  

MAPEFOAM.

7.5 ŠKÁROVANIE   
V závislosti od použitého lepidla je možné pristúpiť k vyškárovaniu plôch, 

po uplynutí nasledovných časov:

- 2 až 3 hodiny pri použití rýchlotvrdnúcich lepidiel; 

- 24 hodín pri použití lepidiel s normálnou dobou tvrdnutia alebo 

reaktívnych lepidiel (napr. KERALASTIC).

Na výplň škár v tenkých, porcelánových obkladových prvkoch je možné 

použiť nasledovné škárovacie malty:

• KERACOLOR FF, cementová, polymérmi modifikovaná, škárovacia 

malta, vode odolná (technológia DropEffect®) vhodná pre výplň škár do 

šírky 6 mm. V súlade s normou EN 13888 je klasifikovaná ako CG2WA.

• KERACOLOR GG, cementová, polymérmi modifikovaná, škárovacia 

malta, vhodná pre výplň škár šírky od 4 do 15 mm. V súlade s normou 

EN 13888 je klasifikovaná ako CG2WA.

• FUGOLASTIC, špeciálna, syntetická, tekutá prísada pre  

KERACOLOR FF, KERACOLOR GG a KERACOLOR SF.

• 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 

DropEffect®) a protiplesňovým účinkom (technológia Bioblock®). Vyrába 

sa v 29 farebných odtieňoch. Podľa normy EN 13888 je klasifikovaná         

v triede CG2WA. 

Obr. 7.22 - Škárovanie tenkých obkladových 
prvkov na stene s FLEXCOLOR  

Obr. 7.23 - Čistenie s nástavcom Scotch Brite®   

Obr. 7.24  Finálne dočistenie obkladových 
prvkov pomocou špongie     
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Pri výplní škár širších ako 2 mm je bezpodmienečne nutné, pri príprave 

škárovacej malty KERACOLOR FF používať FUGOLASTIC, ktorý v plnej 

miere nahrádza zámesovú vodu.

Pri výplni škár v obkladových prvkoch na fasádach sa odporúča použiť 

polymérnu škárovaciu pastu FLEXCOLOR, ktorá sa vyznačuje vode 

odolnosťou (technológia DropEffect®) a protiplesňovým účinkom 

(technológia Bioblock®). Je vhodná pre výplň škár šírky od 2 mm do 10 

mm. Tak ako je uvedené vyššie, pri použití týchto výrobkov na škárovanie 

je možné zväčšiť raster, prípadne, na malých plochách je možné pružné 

škáry vynechať. V týchto prípadoch kontaktujte Technické oddelenie 

MAPEI.

Pri požiadavke na zvýšenú mechanickú a chemickú odolnosť, v spojení 

s dosiahnutím atraktívneho dekoratívneho vzhľadu, môžu byť použité 

nasledovné epoxidové škárovacie malty:

• KERAPOXY, dvojzložková, kyselinovzdorná, epoxidová škárovacia 

malta (dostupná v 26 farbách) pre šírku škáry od 3 mm. V súlade                 

s normou EN 13888 je klasifikovaná ako RG.

• KERAPOXY DESIGN, dvojzložková, dekoratívna, kyselinovzdorná, 

epoxidová škárovacia malta (dostupná v 15 farbách). V súlade s normou 

EN 13888 je klasifikovaná ako RG.
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8.  TECHNOLOGICKÉ PREDPISY MAPEI PRI 
    INŠTALÁCII TENKÝCH, PORCELÁNOVÝCH    
    OBKLADOVÝCH PRVKOV

8.1 INŠTALÁCIA NA PODLAHY V INTERIÉRI

8.1.1  INŠTALÁCIA S POUŽITÍM NORMÁLNE TVRDNÚCICH 
LEPIDIEL, NA CEMENTOVÝCH, ANHYDRIDOVÝCH (PO 
OŠETRENÍ PRIMEROM) POTEROCH, BETÓNOCH A NA 
PÔVODNÝCH PODLAHÁCH

• Inštalácia tenkých, porcelánových obkladových prvkov (s vystužením 

zadnej strany alebo bez vystuženia) do formátu 5000 cm² na 

cementových, anhydridových poteroch so zostatkovou vlhkosťou pod 

0,5% (až po nanesení základného náteru PRIMER G riedeného s vodou 

1:1), betónoch a pôvodných podkladoch z keramiky, terazza a prírodného 

kameňa, je možná s použitím nasledovných lepidiel:

1. KERAFLEX MAXI S1, jednozložkové, deformovateľné, cementové 

lepidlo so zníženým sklzom, predĺženou dobou zavädnutia a technológiou 

Low Dust, v súlade s normou EN 12004 klasifikované ako C2TE S1;

2. ULTRALITE S1, jednozložkové, deformovateľné, cementové lepidlo 

so zníženým sklzom, predĺženou dobou zavädnutia a vysokou 

výdatnosťou, v súlade s normou EN 12004 klasifikované ako C2TE S1.

• Inštalácia tenkých, porcelánových obkladových prvkov (s vystužením 

zadnej strany alebo bez vystuženia) formátu > 5000² na cementových, 

anhydridových poteroch so zostatkovou vlhkosťou pod 0,5% (až po 

nanesení základného náteru PRIMER G riedeného s vodou 1:1), betónoch 

a pôvodných podkladoch z keramiky, terazza a prírodného kameňa, je 

možná s použitím nasledovných lepidiel:

1. KERABOND + ISOLASTIC, vysoko deformovateľné, cementové 

lepidlo s predĺženou dobou zavädnutia, v súlade s normou EN 12004 

klasifikované ako C2E S2;
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2. ULTRALITE S2, jednozložkové, vysoko deformovateľné, cementové 

lepidlo s predĺženou dobou zavädnutia a vysokou výdatnosťou, 

v súlade s normou EN 12004 klasifikované ako C2E S2.

Po kontrole rovnosti podkladu, ak je to nevyhnutné, vyrovnajte povrch 

použitím výrobkov určených k danému účelu. Následne  je možné začať lepiť 

obkladové prvky s vyššie uvedenými výrobkami, metódou obojstranného 

lepenia a na záver inštalované obkladové prvky vyškárovať. 

8.1.2  INŠTALÁCIA S POUŽITÍM RÝCHLOTVRDNÚCICH 
LEPIDIEL, NA CEMENTOVÝCH, ANHYDRIDOVÝCH (PO 
OŠETRENÍ PRIMEROM) POTEROCH, BETÓNOCH A NA 
PÔVODNÝCH PODLAHÁCH

• Rýchla inštalácia tenkých, porcelánových obkladových prvkov 

(s vystužením zadnej strany alebo bez vystuženia) do formátu 

5000 cm² na cementových, anhydridových poteroch so zostatkovou 

vlhkosťou pod 0,5% (až po nanesení základného náteru PRIMER G 

riedeného s vodou 1:1), betónoch a pôvodných podkladoch z keramiky, 

terazza a prírodného kameňa, je možná s použitím nasledovných lepidiel:

1. GRANIRAPID, dvojzložkové, deformovateľné, rýchlotvrdnúce, 

cementové lepidlo, v súlade s normou EN 12004 klasifikované ako 

C2F S1;

2. ULTRALITE S1 QUICK, jednozložkové, deformovateľné, 

rýchlotvrdnúce, cementové lepidlo so zníženým sklzom a vysokou 

výdatnosťou, v súlade s normou EN 12004 klasifikované ako C2FT S1.

• Rýchla inštalácia tenkých, porcelánových obkladových prvkov 

(s vystužením zadnej strany alebo bez vystuženia) formátu > 5000 cm² 

na cementových, anhydridových poteroch so zostatkovou vlhkosťou 

pod 0,5% (až po nanesení základného náteru PRIMER G riedeného 

s vodou 1:1), betónoch a pôvodných podkladoch z keramiky, terazza a 
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prírodného kameňa, je možná s použitím nasledovných lepidiel:

1. ELASTORAPID, dvojzložkové, rýchlotvrdnúce, vysoko deformovateľné, 

cementové lepidlo so zníženým sklzom, predĺženou dobou zavädnutia, 

v súlade s normou EN 12004 klasifikované ako C2FTE S2;

2. ULTRALITE S2 QUICK, jednozložkové, rýchlotvrdnúce, vysoko 

deformovateľné, cementové lepidlo s predĺženou dobou zavädnutia a 

vysokou výdatnosťou, v súlade s normou EN 12004 klasifikované ako 

C2FE S2.

Po kontrole rovnosti podkladu, ak je to nevyhnutné, vyrovnajte povrch 

použitím výrobkov určených k danému účelu. Následne  je možné začať lepiť 

obkladové prvky s vyššie uvedenými výrobkami, metódou obojstranného 

lepenia a na záver inštalované obkladové prvky vyškárovať.

8.1.3  INŠTALÁCIA S POUŽITÍM NORMÁLNE TVRDNÚCICH 
LEPIDIEL, NA CEMENTOVÝCH, VYKUROVANÝCH 
POTEROCH V INTERIÉRI 

• Inštalácia tenkých, porcelánových obkladových prvkov (s vystužením 

zadnej strany alebo bez vystuženia) na vykurovaných poteroch, je možná 

s použitím nasledovných lepidiel:

1. KERABOND + ISOLASTIC, vysoko deformovateľné, cementové 

lepidlo s predĺženou dobou zavädnutia, v súlade s normou EN 12004 

klasifikované ako C2E S2;

2. ULTRALITE S2, jednozložkové, vysoko deformovateľné, cementové 

lepidlo s predĺženou dobou zavädnutia a vysokou výdatnosťou, 

v súlade s normou EN 12004 klasifikované ako C2E S2.

Po kontrole rovnosti podkladu, ak je to nevyhnutné, vyrovnajte povrch 
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použitím výrobkov určených k danému účelu. Následne je možné 

začať lepiť obkladové prvky s vyššie uvedenými výrobkami, metódou 

obojstranného lepenia a na záver inštalované obkladové prvky vyškárovať.

8.1.4  INŠTALÁCIA S POUŽITÍM RÝCHLOTVRDNÚCICH 
LEPIDIEL, NA VYKUROVANÝCH POTEROCH

• Rýchla inštalácia tenkých, porcelánových obkladových prvkov 

(s vystužením zadnej strany alebo bez vystuženia) do formátu 

5000 cm² na vykurovaných poteroch, je možná s použitím nasledovných 

lepidiel:

1. ELASTORAPID, dvojzložkové, rýchlotvrdnúce, vysoko 

deformovateľné, cementové lepidlo so zníženým sklzom, predĺženou 

dobou zavädnutia, v súlade s normou EN 12004 klasifikované ako 

C2FTE S2;

2. ULTRALITE S1 QUICK, jednozložkové, rýchlotvrdnúce, vysoko 

deformovateľné, cementové lepidlo so zníženým sklzom a vysokou 

výdatnosťou, v súlade s normou EN 12004 klasifikované ako 

C2FT S1.

• Rýchla inštalácia tenkých, porcelánových obkladových prvkov 

(s vystužením zadnej strany alebo bez vystuženia) formátu > 5000 cm² 

na vykurovaných poteroch, je možná s použitím nasledovných lepidiel:

1. KERAQUICK + LATEX PLUS, dvojzložkové, rýchlotvrdnúce, vysoko 

deformovateľné, cementové lepidlo so zníženým sklzom, v súlade 

s normou EN 12004 klasifikované ako C2FT S2;

2. ULTRALITE S2 QUICK, jednozložkové, rýchlotvrdnúce, vysoko 

deformovateľné, cementové lepidlo s predĺženou dobou zavädnutia a 

vysokou výdatnosťou, v súlade s normou EN 12004 klasifikované ako 

C2FE S2.
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Po kontrole rovnosti podkladu, ak je to nevyhnutné, vyrovnajte povrch 

použitím výrobkov určených k danému účelu. Následne je možné 

začať lepiť obkladové prvky s vyššie uvedenými výrobkami, metódou 

obojstranného lepenia a na záver inštalované obkladové prvky vyškárovať. 

8.2 INŠTALÁCIA NA STENY V INTERIÉRI

8.2.1  INŠTALÁCIA S POUŽITÍM NORMÁLNE TVRDNÚCICH 
LEPIDIEL, NA BETÓNOCH, PÔVODNÝCH POVRCHOCH 
Z KERAMIKY, TERAZZA, PRÍRODNÉHO KAMEŇA, 
CEMENTOVÝCH A SADROVÝCH (PO OŠETRENÍ 
PRIMEROM) OMIETKACH, SADROKARTÓNOCH A 
CEMENTOVLÁKNITÝCH PANELOCH

• Inštalácia tenkých, porcelánových obkladových prvkov 

(s vystužením zadnej strany alebo bez vystuženia) do formátu 5000 cm² 

na betónoch, pôvodných podkladoch z keramiky, terazza a prírodného 

kameňa, cementových, sadrových (až po nanesení základného náteru  

PRIMER G riedeného s vodou 1:1) omietkach, sadrokartónoch a 

cementovláknitých paneloch, je možná s použitím nasledovných lepidiel:

1. KERAFLEX MAXI S1, jednozložkové, deformovateľné, cementové 

lepidlo so zníženým sklzom, predĺženou dobou zavädnutia a 

technológiou Low Dust, v súlade s normou EN 12004 klasifikované 

ako C2TE S1;

2. ULTRALITE S1, jednozložkové, deformovateľné, cementové 

lepidlo so zníženým sklzom, predĺženou dobou zavädnutia a vysokou 

výdatnosťou, v súlade s normou EN 12004 klasifikované ako C2TE S1.

• Inštalácia tenkých, porcelánových obkladových prvkov 

(s vystužením zadnej strany alebo bez vystuženia) formátu > 5000 cm² 

na betónoch, pôvodných podkladoch z keramiky, terazza a prírodného 

kameňa, cementových, sadrových (až po nanesení základného náteru 

PRIMER G riedeného s vodou 1:1) omietkach, sadrokartónoch a 
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cementovláknitých paneloch, je možná s použitím nasledovných lepidiel:

1. KERABOND + ISOLASTIC, vysoko deformovateľné, cementové 

lepidlo s predĺženou dobou zavädnutia, v súlade s normou EN 12004 

klasifikované ako C2E S2;

2. ULTRALITE S2, jednozložkové, vysoko deformovateľné, cementové 

lepidlo s predĺženou dobou zavädnutia a vysokou výdatnosťou, 

v súlade s normou EN 12004 klasifikované ako C2E S2.

Po kontrole rovnosti podkladu, ak je to nevyhnutné, vyrovnajte povrch 

použitím výrobkov určených k danému účelu. Následne je možné 

začať lepiť obkladové prvky s vyššie uvedenými výrobkami, metódou 

obojstranného lepenia a na záver inštalované obkladové prvky vyškárovať.

8.2.2  INŠTALÁCIA S POUŽITÍM RÝCHLOTVRDNÚCICH 
LEPIDIEL, NA BETÓNOCH, PÔVODNÝCH POVRCHOCH 
Z KERAMIKY, TERAZZA, PRÍRODNÉHO KAMEŇA, 
CEMENTOVÝCH A SADROVÝCH (PO OŠETRENÍ 
PRIMEROM) OMIETKACH, SADROKARTÓNOCH    
A CEMENTOVLÁKNITÝCH PANELOCH

• Rýchla inštalácia tenkých, porcelánových obkladových prvkov 

(s vystužením zadnej strany alebo bez vystuženia) do formátu 5000 cm² 

na betónoch, pôvodných podkladoch z keramiky, terazza a prírodného 

kameňa, cementových, sadrových (až po nanesení základného náteru 

PRIMER G riedeného s vodou 1:1) omietkach, sadrokartónoch a 

cementovláknitých paneloch, je možná s použitím nasledovných lepidiel:

1. GRANIRAPID, dvojzložkové, deformovateľné, rýchlotvrdnúce, 

cementové lepidlo, v súlade s normou EN 12004 klasifikované ako 

C2F S1;

2. ULTRALITE S1 QUICK, jednozložkové, deformovateľné, 

rýchlotvrdnúce, cementové lepidlo so zníženým sklzom a vysokou 

výdatnosťou, v súlade s normou EN 12004 klasifikované ako C2FT S1.
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• Inštalácia tenkých, porcelánových obkladových prvkov 

(s vystužením zadnej strany alebo bez vystuženia) formátu > 5000 cm² 

na betónoch, pôvodných podkladoch z keramiky, terazza a prírodného 

kameňa, cementových, sadrových (až po nanesení základného náteru 

PRIMER G riedeného s vodou 1:1) omietkach, sadrokartónoch a 

cementovláknitých paneloch, je možná s použitím nasledovných lepidiel:

1. ELASTORAPID, dvojzložkové, rýchlotvrdnúce, vysoko deformovateľné, 

cementové lepidlo so zníženým sklzom, predĺženou dobou zavädnutia, 

v súlade s normou EN 12004 klasifikované ako C2FTE S2;

2. ULTRALITE S2 QUICK, jednozložkové, rýchlotvrdnúce, vysoko 

deformovateľné, cementové lepidlo s predĺženou dobou zavädnutia a 

vysokou výdatnosťou, v súlade s normou EN 12004 klasifikované ako 

C2FE S2.
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8.3 INŠTALÁCIA NA STENY V EXTERIÉRI

8.3.1  INŠTALÁCIA TENKÝCH, PORCELÁNOVÝCH OBKLADOVÝCH 
PRVKOV, BEZ VYSTUŽENIA ZADNEJ STRANY 
SKLOTEXTILNOU MRIEŽKOU, S POUŽITÍM NORMÁLNE 
TVRDNÚCICH LEPIDIEL, NA FASÁDACH Z BETÓNOV 
ALEBO CEMENTOVÝCH OMIETOK

• Inštalácia tenkých, porcelánových obkladových prvkov bez 

vystuženia zadnej strany do formátu 5000 cm² na betónoch alebo 

cementových omietkach (po overení pevnosti), je možná s použitím 

nasledovných lepidiel:

1. KERAFLEX MAXI S1, jednozložkové, deformovateľné, cementové 

lepidlo so zníženým sklzom, predĺženou dobou zavädnutia a 

technológiou Low Dust, v súlade s normou EN 12004 klasifikované 

ako C2TE S1;

2. ULTRALITE S1, jednozložkové, deformovateľné, cementové 

lepidlo so zníženým sklzom, predĺženou dobou zavädnutia a vysokou 

výdatnosťou, v súlade s normou EN 12004 klasifikované ako C2TE S1.

• Inštalácia tenkých, porcelánových obkladových prvkov bez 

vystuženia zadnej strany, formátu > 5000 cm² na betónoch alebo 

cementových omietkach (po overení pevnosti), je možná s použitím 

nasledovných lepidiel:

1. KERABOND + ISOLASTIC, vysoko deformovateľné, cementové 

lepidlo s predĺženou dobou zavädnutia, v súlade s normou EN 12004 

klasifikované ako C2E S2;

2. ULTRALITE S2, jednozložkové, vysoko deformovateľné, cementové 

lepidlo s predĺženou dobou zavädnutia a vysokou výdatnosťou, 

v súlade s normou EN 12004 klasifikované ako C2E S2. 
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Po kontrole rovnosti podkladu, ak je to nevyhnutné, vyrovnajte povrch 

použitím výrobkov určených k danému účelu. Následne  je možné 

začať lepiť obkladové prvky s vyššie uvedenými výrobkami, metódou 

obojstranného lepenia a na záver inštalované obkladové prvky vyškárovať. 

Pri pružnej výplni škár vhodnými tesniacimi tmelmi je potrebné pamätať 

na dodržanie medziľahlých dilatačných škár v rastri max. 12 m².

8.3.2  INŠTALÁCIA TENKÝCH, PORCELÁNOVÝCH 
OBKLADOVÝCH PRVKOV, BEZ VYSTUŽENIA ZADNEJ 
STRANY SKLOTEXTILNOU MRIEŽKOU, S POUŽITÍM 
RÝCHLOTVRDNÚCICH LEPIDIEL, NA FASÁDACH Z 
BETÓNOV ALEBO CEMENTOVÝCH OMIETOK

• Rýchla inštalácia tenkých, porcelánových obkladových prvkov bez 

vystuženia zadnej strany do formátu 5000 cm² na betónoch alebo 

cementových omietkach (po overení pevnosti), je možná s použitím 

nasledovných lepidiel:

1. ELASTORAPID, dvojzložkové, rýchlotvrdnúce, vysoko 

deformovateľné, cementové lepidlo so zníženým sklzom, predĺženou 

dobou zavädnutia, v súlade s normou EN 12004 klasifikované ako 

C2FTE S2;

2. ULTRALITE S1 QUICK, jednozložkové, rýchlotvrdnúce, vysoko 

deformovateľné, cementové lepidlo so zníženým sklzom a vysokou 

výdatnosťou, v súlade s normou EN 12004 klasifikované ako 

C2FT S1.

• Rýchla inštalácia tenkých, porcelánových obkladových prvkov 

bez vystuženia zadnej strany formátu > 5000 cm² na betónoch alebo 

cementových omietkach (po overení pevnosti), je možná s použitím 

nasledovných lepidiel:

1. KERAQUICK + LATEX PLUS, dvojzložkové, rýchlotvrdnúce, vysoko 

deformovateľné, cementové lepidlo so zníženým sklzom, v súlade 

s normou EN 12004 klasifikované ako C2FT S2;
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2. ULTRALITE S2 QUICK, jednozložkové, rýchlotvrdnúce, vysoko 

deformovateľné, cementové lepidlo s predĺženou dobou zavädnutia a 

vysokou výdatnosťou, v súlade s normou EN 12004 klasifikované ako 

C2FE S2

Po kontrole rovnosti podkladu, ak je to nevyhnutné, vyrovnajte povrch 

použitím výrobkov určených k danému účelu. Následne  je možné 

začať lepiť obkladové prvky s vyššie uvedenými výrobkami, metódou 

obojstranného lepenia a na záver inštalované obkladové prvky vyškárovať.  

Pri pružnej výplni škár vhodnými tesniacimi tmelmi je potrebné pamätať 

na dodržanie medziľahlých dilatačných škár v rastri max. 12 m².

8.3.3  INŠTALÁCIA TENKÝCH, PORCELÁNOVÝCH 
OBKLADOVÝCH PRVKOV, S VYSTUŽENÍM ZADNEJ 
STRANY SKLOTEXTILNOU MRIEŽKOU, S POUŽITÍM 
NORMÁLNE TVRDNÚCICH LEPIDIEL, NA BETÓNOCH 
ALEBO CEMENTOVÝCH OMIETKACH 

• Inštalácia tenkých, porcelánových obkladových prvkov s vystužením 

zadnej strany do formátu 5000 cm² na betónoch alebo cementových 

omietkach (po overení pevnosti), je možná s použitím nasledovných lepidiel:

1. KERABOND + ISOLASTIC, vysoko deformovateľné, cementové 

lepidlo s predĺženou dobou zavädnutia, v súlade s normou EN 12004 

klasifikované ako C2E S2;

2. ULTRALITE S2, jednozložkové, vysoko deformovateľné, cementové 

lepidlo s predĺženou dobou zavädnutia a vysokou výdatnosťou, 

v súlade s normou EN 12004 klasifikované ako C2E S2.

• Inštalácia tenkých, porcelánových obkladových prvkov 

s vystužením zadnej strany formátu > 5000 cm² na betónoch alebo 

cementových omietkach (po overení pevnosti), je možná s použitím lepidla 

KERALASTIC T dvojzložkového, polyuretánového lepidla so zníženým 

sklzom, v súlade s normou EN 12004 klasifikovaného ako R2T.
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Po kontrole rovnosti podkladu, ak je to nevyhnutné, vyrovnajte povrch 

použitím výrobkov určených k danému účelu. Následne  je možné 

začať lepiť obkladové prvky s vyššie uvedenými výrobkami, metódou 

obojstranného lepenia a na záver inštalované obkladové prvky vyškárovať. 

Pri pružnej výplni škár vhodnými tesniacimi tmelmi je potrebné pamätať 

na dodržanie medziľahlých dilatačných škár v rastri max. 12 m².

8.3.4  INŠTALÁCIA TENKÝCH, PORCELÁNOVÝCH 
OBKLADOVÝCH PRVKOV, S VYSTUŽENÍM ZADNEJ 
STRANY SKLOTEXTILNOU MRIEŽKOU, S POUŽITÍM 
RÝCHLOTVRDNÚCICH LEPIDIEL, NA BETÓNOCH   
ALEBO CEMENTOVÝCH OMIETKACH 

• Rýchla inštalácia tenkých, porcelánových obkladových prvkov 

s vystužením zadnej strany do formátu 5000 cm² na betónoch alebo 

cementových omietkach (po overení pevnosti), je možná s použitím 

nasledovných lepidiel:

1. ELASTORAPID, dvojzložkové, rýchlotvrdnúce, vysoko deformovateľné, 

cementové lepidlo so zníženým sklzom, predĺženou dobou zavädnutia, 

v súlade s normou EN 12004 klasifikované ako C2FTE S2;

2. ULTRALITE S2 QUICK, jednozložkové, rýchlotvrdnúce, vysoko 

deformovateľné, cementové lepidlo s predĺženou dobou zavädnutia a 

vysokou výdatnosťou, v súlade s normou EN 12004 klasifikované ako 

C2FE S2.

• Rýchla inštalácia tenkých, porcelánových obkladových prvkov 

s vystužením zadnej strany formátu > 5000 cm² na betónoch alebo 

cementových omietkach (po overení pevnosti), je možná s použitím  

KERAQUICK + LATEX PLUS, dvojzložkového, rýchlotvrdnúceho, 

vysoko deformovateľného, cementového lepidla so zníženým sklzom, 

v súlade s  normou EN 12004 klasifikovaného ako C2FT S2.



Technická príručka

SYSTÉM NA INŠTALÁCIU TENKÝCH, 
PORCELÁNOVÝCH OBKLADOVÝCH PRVKOV

38

Po kontrole rovnosti podkladu, ak je to nevyhnutné, vyrovnajte povrch 

použitím výrobkov určených k danému účelu. Následne je možné 

začať lepiť obkladové prvky s vyššie uvedenými výrobkami, metódou 

obojstranného lepenia a na záver inštalované obkladové prvky vyškárovať. 

Pri pružnej výplni škár vhodnými tesniacimi tmelmi je potrebné pamätať 

na dodržanie medziľahlých dilatačných škár v rastri max. 12 m².

8.4 PRÍKLADY ŠPECIÁLNYCH INŠTALÁCIÍ

8.4.1  INŠTALÁCIA TENKÝCH, PORCELÁNOVÝCH 
OBKLADOVÝCH PRVKOV NA POVRCHOCH 
ZAIZOLOVANÝCH S VÝROBKAMI PROTI VODE A 
VLHKOSTI (AKO NAPR.: MAPELASTIC, MAPELASTIC 
AQUADEFENSE, MAPEGUM WPS) V INTERIÉRI  

• Inštalácia tenkých, porcelánových obkladových prvkov 

(s vystužením alebo bez vystuženia zadnej strany) do formátu 5000 cm² 

na povrchoch zaizolovaných s výrobkami proti vode a vlhkosti 

MAPELASTIC, MAPELASTIC AQUADEFENSE, MAPEGUM WPS, je 

možná s použitím nasledovných lepidiel:

1. KERAFLEX MAXI S1, jednozložkové, deformovateľné, cementové 

lepidlo so zníženým sklzom, predĺženou dobou zavädnutia a 

technológiou Low Dust, v súlade s normou EN 12004 klasifikované 

ako C2TE S1;

2. ULTRALITE S1, jednozložkové, deformovateľné, cementové 

lepidlo so zníženým sklzom, predĺženou dobou zavädnutia a vysokou 

výdatnosťou, v súlade s normou EN 12004 klasifikované ako C2TE S1.

• Inštalácia tenkých, porcelánových obkladových prvkov 

(s vystužením alebo bez vystuženia zadnej strany) formátu > 5000 cm² 

na povrchoch zaizolovaných s výrobkami proti vode a vlhkosti 

MAPELASTIC, MAPELASTIC AQUADEFENSE, MAPEGUM WPS, je 

možná s použitím nasledovných lepidiel:
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1. KERABOND + ISOLASTIC, vysoko deformovateľné, cementové 

lepidlo s predĺženou dobou zavädnutia, v súlade s normou EN 12004 

klasifikované ako C2E S2;

2. ULTRALITE S2, jednozložkové, vysoko deformovateľné, cementové 

lepidlo s predĺženou dobou zavädnutia a vysokou výdatnosťou, 

v súlade s normou EN 12004 klasifikované ako C2E S2.

Po kontrole rovnosti podkladu, ak je to nevyhnutné, vyrovnajte povrch 

použitím výrobkov určených k danému účelu. Následne  je možné 

začať lepiť obkladové prvky s vyššie uvedenými výrobkami, metódou 

obojstranného lepenia a na záver inštalované obkladové prvky vyškárovať. 

Pri pružnej výplni škár vhodnými tesniacimi tmelmi je potrebné pamätať 

na dodržanie medziľahlých dilatačných škár v rastri max. 12 m².

8.4.2  RÝCHLA INŠTALÁCIA TENKÝCH, PORCELÁNOVÝCH 
OBKLADOVÝCH PRVKOV NA POVRCHOCH 
ZAIZOLOVANÝCH S VÝROBKAMI PROTI VODE A 
VLHKOSTI (AKO NAPR.: MAPELASTIC, MAPELASTIC 
AQUADEFENSE, MAPEGUM WPS) V INTERIÉRI

• Rýchla inštalácia tenkých, porcelánových obkladových prvkov 

(s vystužením alebo bez vystuženia zadnej strany) do formátu 5000 cm² 

na povrchoch zaizolovaných proti vode a vlhkosti MAPELASTIC, 

MAPELASTIC AQUADEFENSE, MAPEGUM WPS, je možná s použitím 

nasledovných lepidiel:

1. ELASTORAPID, dvojzložkové, rýchlotvrdnúce, vysoko deformovateľné, 

cementové lepidlo so zníženým sklzom, predĺženou dobou zavädnutia, 

v súlade s normou EN 12004 klasifikované ako C2FTE S2;

2. ULTRALITE S2 QUICK, jednozložkové, rýchlotvrdnúce, vysoko 

deformovateľné, cementové lepidlo s predĺženou dobou zavädnutia a 

vysokou výdatnosťou, v súlade s normou EN 12004 klasifikované ako 

C2FE S2.
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• Rýchla inštalácia tenkých, porcelánových obkladových prvkov 

(s vystužením alebo bez vystuženia zadnej strany) formátu > 5000 cm² 

na povrchoch zaizolovaných proti vode a vlhkosti MAPELASTIC, 

MAPELASTIC AQUADEFENSE, MAPEGUM WPS, je možná s použitím 

nasledovných lepidiel:

1. KERAQUICK + LATEX PLUS, dvojzložkové, rýchlotvrdnúce, vysoko 

deformovateľné, cementové lepidlo so zníženým sklzom, v súlade 

s normou EN 12004 klasifikované ako C2FT S2;

2. ULTRALITE S2 QUICK, jednozložkové, rýchlotvrdnúce, vysoko 

deformovateľné, cementové lepidlo s predĺženou dobou zavädnutia a 

vysokou výdatnosťou, v súlade s normou EN 12004 klasifikované ako 

C2FE S2

Inštalujte obkladové prvky s vyššie uvedenými výrobkami, metódou 

obojstranného lepenia, pri zachovaní škár šírky 5 mm. Na záver 

inštalované obkladové prvky vyškárujte, pri pružnej výplni škár vhodnými 

tesniacimi tmelmi, pamätajte na dodržanie medziľahlých dilatačných škár 

v rastri max. 12 m².

8.4.3 INŠTALÁCIA TENKÝCH, PORCELÁNOVÝCH OBKLADOVÝCH  
         PRVKOV NA POVRCHOCH Z DREVA A KOVU

• Inštalácia všetkých druhov tenkých, porcelánových obkladových 

prvkov (s vystužením alebo bez vystuženia zadnej strany) na 

povrchoch z dreva a kovu, za predpokladu, že sú dostatočne prikotvené 

k podkladu  je možná s použitím nasledovných lepidiel:

1. KERALASTIC, dvojzložkové, polyuretánové lepidlo, v súlade s normou 

EN 12004 klasifikované ako R2;

2. KERALASTIC T, dvojzložkové, polyuretánové lepidlo so zníženým 

sklzom, v súlade s normou EN 12004 klasifikované ako R2T.
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Po kontrole rovnosti podkladu, ak je to nevyhnutné, vyrovnajte povrch 

použitím výrobkov určených k danému účelu. Následne  je možné 

začať lepiť obkladové prvky s vyššie uvedenými výrobkami, metódou 

obojstranného lepenia a na záver inštalované obkladové prvky vyškárovať.  

Pri pružnej výplni škár vhodnými tesniacimi tmelmi je potrebné pamätať 

na dodržanie medziľahlých dilatačných škár v rastri max. 12 m².

8.4.4 RÝCHLA INŠTALÁCIA TENKÝCH, PORCELÁNOVÝCH   
         OBKLADOVÝCH PRVKOV NA POVRCHOCH    
         Z DREVA A KOVU   
• Rýchla inštalácia všetkých druhov tenkých, porcelánových 

obkladových prvkov (s vystužením alebo bez vystuženia zadnej 

strany) na povrchoch z dreva a kovu, za predpokladu, že sú dostatočne 

prikotvené k podkladu  je možná s použitím lepidla  KERAQUICK + LATEX 

PLUS, dvojzložkového, rýchlotvrdnúceho, vysoko deformovateľného, 

cementového lepidla so zníženým sklzom, v súlade s normou EN 12004 

klasifikovaného ako C2FT S2.

Po kontrole rovnosti podkladu, ak je to nevyhnutné, vyrovnajte povrch 

použitím výrobkov určených k danému účelu. Následne  je možné 

začať lepiť obkladové prvky s vyššie uvedenými výrobkami, metódou 

obojstranného lepenia a na záver inštalované obkladové prvky vyškárovať. 

Pri pružnej výplni škár vhodnými tesniacimi tmelmi je potrebné pamätať 

na dodržanie medziľahlých dilatačných škár v rastri max. 12 m².

8.5 VÝROBKY NA VÝPLŇ ŠKÁR

8.5.1 CEMENTOVÉ ŠKÁROVACIE MALTY
Škáry v tenkých, porcelánových obkladových prvkoch je možné vyplniť 

použitím nasledovných cementových škárovacích mált:

• 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. 
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Následne je potrebné povrch očistiť vhodnými prípravkami alebo čistou 

vodou tak, aby nezostali na povrchu žiadne zvyšky škárovacej malty, 

prípadne vykonať ďalšie operácie na kompletné ukončenie prác. 

• KERACOLOR FF, cementová, polymérmi modifikovaná, škárovacia 

malta, vode odolná (technológia Drop Effect®) vhodná pre výplň škár do 

šírky 6 mm. V súlade s normou EN 13888 je klasifikovaná ako CG2WA.

Následne je potrebné povrch očistiť vhodnými prípravkami alebo čistou 

vodou tak, aby nezostali na povrchu žiadne zvyšky škárovacej malty, 

prípadne vykonať ďalšie operácie na kompletné ukončenie prác. 

• KERACOLOR GG, cementová, polymérmi modifikovaná, škárovacia 

malta, vhodná pri výplni škár šírky od 4 do 15 mm. V súlade s normou EN 

13888 je klasifikovaná ako CG2WA. 

Následne je potrebné povrch očistiť vhodnými prípravkami alebo čistou 

vodou tak, aby nezostali na povrchu žiadne zvyšky škárovacej malty, 

prípadne vykonať ďalšie operácie na kompletné ukončenie prác.

8.5.2 ŠKÁROVACIE MALTY PRIPRAVENÉ NA OKAMŽITÉ   
         POUŽITIE

Škáry v tenkých, porcelánových obkladových prvkoch je možné vyplniť 

použitím FLEXCOLOR, polymérnej škárovacej pasty, ktorá je vode odolná 

(technológia Drop Effect®) a s protiplesňovým účinkom (technológia 

BioBlock®). Je vhodná pre výplň škár šírky od 2 mm do 10 mm. 

Následne je potrebné povrch očistiť vhodnými prípravkami alebo čistou 

vodou tak, aby nezostali na povrchu žiadne zvyšky škárovacej malty, 

prípadne vykonať ďalšie operácie na kompletné ukončenie prác. 
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8.5.3 EPOXIDOVÉ ŠKÁROVACIE MALTY 

Škáry v tenkých, porcelánových obkladových prvkoch je možné vyplniť 

použitím nasledovných epoxidových mált:

• KERAPOXY CQ, dvojzložková, kyselinovzdorná, epoxidová škárovacia 

malta s jednoduchou aplikáciou a čistením, pre šírku škáry od 2 mm. 

V súlade s normou EN 13888 je klasifikovaná ako RG.

Následne je potrebné povrch očistiť vhodnými prípravkami (z produkcie 

MAPEI napr. KERAPOXY CLEANER) alebo čistou vodou tak, aby 

nezostali na povrchu žiadne zvyšky škárovacej malty, prípadne vykonať 

ďalšie operácie na kompletné ukončenie prác. 

• KERAPOXY, dvojzložková, kyselinovzdorná, epoxidová škárovacia 

malta (dostupná v 26 farbách) pre šírku škáry od 3 mm. V súlade s normou 

EN 13888 je klasifikovaná ako RG.

Následne je  potrebné  povrch očistiť vhodnými  prípravkami (z produkcie 

MAPEI napr. KERAPOXY CLEANER) alebo čistou vodou tak, aby 

nezostali na povrchu žiadne zvyšky škárovacej malty, prípadne vykonať 

ďalšie operácie na kompletné ukončenie prác. 
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POZNÁMKY
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