
        Návod na aplikáciu stenových obkladov. 

Stenové panely sú vyrobené z polyuretánu, vďaka čomu majú dobrú mechanickú odolnosť, nízku hmotnosť, odolnosť voči 

vode a sú pretierateľné vodou riediteľnou farbou. Panely / Cubic, Diamonds, Kite, Sandglass, Hexagon/ sú rôzne rozmermi 

a tvarom , ale ich aplikácia je rovnaká. 

UPOZORNENIE : Stena, na ktorú bude obklad aplikovaný musí byť suchá, rovná a jednotlivé vrstvy / omietka, farba../ sa 

nesmú oddeľovať. 

Tepelná rozťažnosť panelov je väčšia ako tepelná rozťažnosť steny, nezabudnite že ak sa bude teplota zväčšovať, panaey sa 

budú rozťahovať viac ako stena.  Panely montujte pri izbovej teplote 20 – 22° C. 

Panely nedoporučujeme aplikovať  : v kuchyni -  v bezprostrednej blízkosti sporáka, v kúpeľni – vo vnútri sprchovacej kabíny, 

v izbe – v bezprostrednej blízkosti vložky krbu. 

Na aplikáciu budete potrebovať : 

 

Postup : 

1.Opatrne vyberte panely z krabice. Vyhnite sa skladaniu panelov na seba, pokiaľ by sa medzi nich dostali ostré nečistoty, 

mihlo by dôjsť k ich poškrabaniu  

2. Rozmiestnenie : 

Vyberte spôsob rozmiestnenia panelov na stene podľa vašej predstavy. Ak inštalujete panely na neštandartnú stenu, 

doporučujeme panely rozmiestniť najprv na papier. Ak je Váš prípad mimoriadne náročný, kontaktujte nás. 

 

3. Montáž : 

Nakreslite zvislú čiaru v strede obkladanej plochy pomocou vodováhy a ceruzy. Od tejto čiary sa bude odvíjať celá montáž 

obkladu, preto ju naznačte obzvlášť dôkladne. Teraz urobte kontrolu, tak že priložíte jeden panel k naznačenej čiare, ak línie 

obkladu kopírujú čiaru na stene, môžete na zadnú stranu obkladu nalepiť lepiace štvorčeky. 

 



Lepiace štvorčeky slúžia na istenie dolného radu panelov do času, kým neuschne lepiaca hmota. Následne naneste lepiacu 

hmotu v bodoch na niekoľkých miestach vo vzdialenosti 8 – 10 cm na zadnú plochu panelu. 

 

Takto pripravený panel priložte opatrne na označené miesto na stene, tak aby čo najviac kopírovalo zvislú čiaru na stene. 

Pokiaľ máte istotu, že panel je umiestnený správne, pritisnite panel k stene , tak, aby sa lepiace štvorčeky pritlačili k stene. 

Ďalší panel pripravte obdobným spôsobom a postupujte rovnako, pričom dodržujte medzery medzi panelmi podľa nižšie 

uvedenej tabuľky . 

 

Najprv montujte celé panely a až na záver dopĺňajte neúplné panely. 

4. Delenie panelov : 

Odmerajte plochu pre potrebný rozmer a tvar panelu. Položte panel na mäkký povrch zadnou stranou na vrch a naznačte 

naň línie rezu.  

 

Panel režte pomocou pílky alebo vyrezávačky s malými zubami. 

 



 

 

 

Pri rezaní dodržujte smer rezania od prednej strane panela k zadnej, vyhnete sa tak naštrbeniu hrany panela. Po odrezaní, 

priložte panel k miestu, kde má byť umiestnený. Ak  rozmer a tvar nevyhovuje, upravte ho pomocou brúsneho papiera 

s veľkosťou zrna 80 a upravujte do požadovaného tvaru. Ak panel vyhovuje, jemný brúsnym papierom ošetrite rezanú hranu 

a postupujte ako s predchádzajúcimi panelmi.  

 

5. V prípade potreby namontujte ukončovaciu lištu. 

6. Čistenie: 

Na záver očistite obklad od nečistôt a odtlačkov prstov pomocou handričky z mikrovlákna. 

 

 

PRAJEME VÁM VEĽA PRÍJEMNÝCH CHVÍĽ SO STENOVÝMI OBKLADMI ! 
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