
1. Pomocou olovnice alebo laserového uhlomera stanovte požadovanú presnú výšku obkladu a vyznačte ju na stenu 

ceruzkou. Presne zamerajte, kde je potrebné v spodnej časti zahájiť pokládku, aby ste v hornej časti  skončili 

radom celých obkladov.  Po takomto dôkladnom zameraní si pripravte lepiacu maltu potrebnú na  inštaláciu 

/lepenie/ keramickej obkladačky.                                                                                             

2. Pri obkladaní stien zahájte inštaláciu keramických obkladačiek v spodnej časti . Najprv naneste lepiacu maltu na 

stenu o ploche rovnajúcej sa ploche keramickej obkladačky. Lepiacu maltu aplikujte ozubenou stierkou a 

rovnomerne rozotrite. Veľkosť plochy aplikovanej lepiacej malty na stenu si určíte podľa formátu obkladu a 

vlastných možností.

3. Zľahka priložte keramickú obkladačku celou plochou na povrch lepiacej malty a jemne zatlačte. Pri inštalácií 

môžete použiť gumené kladivo. Keramická obkladačka je krehká, preto inštaláciu s gumeným kladivom prevádzajte 

pozorne. Keramická obkladačka je správne nainštalovaná vtedy, ak je jej celá spodná plocha ponorená do lepiacej 

malty a lepiaca malta nezaplní medzery medzi keramickými obkladačkami. 

4. Dokonalú rovinatosť inštalovaného keramického obkladu zaistíte najmä dôslednou stavebnou prípravou povrchu. 

Šírku škáry dilatáciu medzi keramickými obkladačkami určíte škárovacím krížikom. Takto nainštalovaný obklad 

premerajte vodováhou. Prípadné zistené nedostatky je možné v súvislosti od použitej lepiacej malty jej technických 

vlastností a celkového rozsahu prác opraviť. 

5. Obložené plochy dôkladne vyčistite. Odstráňte zvyšky lepiacej malty. Lepiacu maltu jednoducho odstránite z 

povrchov pokiaľ uschne mokrou špongiou. 

6. Škárovanie keramického obkladu vykonajte po dokonalom prilepení obkladu k lepiacej malte. Riaďte sa 

inštrukciami uvedenými na obale výrobku lepiacej malty alebo technických listoch výrobku.

Škárovaciu maltu si pripravte podľa návodu na použitie a aplikujte na keramický obklad gumovou stierkou.

Dokonale odstránte nadbytok škárovacej hmoty z povrchu obkladu. 

Účinný inštrument na odstránenie nadbytočnej škárovacej hmoty je špongia. 

7. Pri inštalácií keramických dlaždíc dodržujte rovnaký postup, ako pri inštalácií keramických obkladačiek.          

DôDôležitá je príprava podkladu a správne zameranie povrchu podkladu v súvislosti s priľahlými, zvislými alebo                                    

vo vodorovnými plochami.

8. Bezpečnosť pri práci: Pri opracovaní keramických obkladačiek a dlaždíc /rezanie, brúsenie/ alebo pri samotnej 

iniiinštalácií obkladu použite ochranný odev a obuv. Dôležité je ochrániť si hlavu a oči. Preto použite vhodnú 

priprikrývku hlavy a okuliare. Použite vhodný typ ochranných rukavíc určené na prácu vo vlhkom prostredí.

ODPORÚČANIE: 

Prípravou podkladu na inštaláciu keramických obkladačiek a dlaždíc, inštaláciou keramických                       

obkladačiek a dlaždíc, škárovaním keramických obkladačiek a dlaždíc, poverte kvalifikované osoby, ktoré 

dodržiavajú správne technologické postupy a zručnosťou nadobudnutou praxou dosiahnu požadovaný výsledok.

Dôkladne si pripravte obklady alebo dlaždice pred inštaláciou. Skontrolujte farebné odtiene, kalibre materiálu.

Po inštalácie nie je možné pre charakter výrobku uplatniť reklamáciu. Obkladačky a dlaždice, ktoré boli 

inštalované nie je možné reklamovať v zmysle dodávateľských reklamačných podmienok. 

NÁVOD NA INŠTALÁCIU KERAMICKÝCH OBKLADOV A DLAŽIEB 


