
Pokyny ke dláždění. 
 
Všechno, co potřebujete vědět o kamenném agregátu .... 
 
VÝROBA 
 
Kámen, který užíváme, obsahuje kovové kysličníky, které mu dodávají odlišný tón a 
barvy v průběhu doby, jakožto přirozeným kamenům v jejich prostředí. 
Tím pádem nemůžeme zaručit evoluce/vývoje barev, které se mohou v průběhu doby 
objevit. Tyto vývoje nezhoršují kvalitu výrobků, ale dodávají jim naopak zvláštní 
kouzlo. 
 
V důsledku toho Vám doporučujeme, abyste při pokládání míchali dlažební kameny 
různých barev tak, abyste dosáhli krásné harmonie. 
 
 
POSKVRNĚNÍ 
 
„Výkvěty“ jsou bělavé skvrny, které se objevují na betonových výrobcích. Je to 
přirozený jev způsobený znovu vystoupením vápna obsaženého v cementech na 
povrch, aniž by to mělo nějaký vliv na pevnost našeho výrobku. Tento jev je společný 
pro  každý vyrobený produkt obsahující cement a my ho nemůžeme ovlivnit  a může 
se objevit po vyrobení. „Vykvétání“ neničí v žádném ohledu kvalitu výrobku a mizí 
postupně v průběhu doby anebo s přizpůsobeným nakládáním. Naši zákazníci znají 
tento jev a přijímají ho, když kupují přirozený kámen. Vyjádřeno takto: nebudeme 
požadovat naši úhradu za žádnou reklamaci/nárok. 
 
PŮDNÍ  PŘÍPRAVA 
 
V každém případě odeberte minim. 20 cm z horního povrchu přirozené půdy podle 
její charakteristiky. Doporučujeme vám, abyste položili vrstvu plsti (jako např. Bidim). 
Základní svah musí být stejný jako dokončená zem (1 až 2 cm na jeden metr), aby 
se usnadnilo odstranění vody. Text z paragrafu/kapitoly č. 29 - Útvar zařízení a 
výzbroje: „odstranění vody by se měl umožnit každým způsobem“ 
 
DLÁŽDĚNÍ NA PÍSČITÉ  LOŽE 
 
Přizpůsobené pouze pro dlažební kameny o tloušťce převyšující 35 mm. 
Nedoporučujeme tento způsob, který není přizpůsobený stabilitě a dobrému stárnutí 
našich výrobků. 
 
DLÁŽDĚNÍ NA BETONOVOU PODLAHU 
 
Betonová podlaha by měla být v železobetonu a o minim. tloušťce 10 cm. Hodnota 
jejího sklonu je 2%. Před dlážděním ponechte betonovou podlahu schnout po dobu 
asi 28 dnů (DTU 52.1) a zjistěte, že bude povrch důkladně čistý. 
 
Dláždění se provádí dvouvrstvovým lepením (betonová podlaha a povinně pod 
dlažebními kameny).  Před dlážděním zbavte kameny prachu pomocí drátěného 
kartáče a navlhčete je pouze zespodu. Kameny musí být energicky zpevněny 



beranidlem a paličkou z bílého nylonu, aby se ohnuly podle podlahy. (Francouzská 
norma NP61-20002-DTU N.52.1): Specifikace týkající se dláždění podlah s lůžkem a 
kapitola/paragraf N29).  
Silně doporučujeme použít pro dvouvrstvové lepení maltu, která sníží znovu objevení 
se vápna obsaženého v betonové podlaze na povrch a která umožní opravit 
eventuální změny v tloušťce u kamenů (viz tloušťka dle standardů XP 98.307). 
POZOR!! Zajistěte, aby dlažba byla absolutně suchá před novým pokrytím 
jakýmikoliv krytinami nebo předměty kvůli tomu, že se mohou objevit nějaké 
nezvratné skvrny. 
Naše výrobky nejsou navrženy pro dláždění na výčnělcích/svornících.  
 
OBRUBNÍKOVÉ KAMENY 
 
Měly by být lepeny nebo lůžkově ukládány po celé ploše na jediné základně (spojení 
řetězem nebo zemní podkladový nosník). Před dlážděním odstraňte z obrubníkových 
kamenů prach a navlhčete je pouze zespodu. Obrubníkové kameny musí být 
energicky zpevněny beranidlem a paličkou z bílého nylonu, aby se ohnuly podle 
podlahy. 
 
SPOJE 
 
Spoj je proveden kamennou práškovou směsí zvanou „DALL´JOINT“, kterou 
připravíte při pokládání. Použijte buď měřicí lžíci/hladítko nebo spárovačku pro 
směrování a zakončete lžící, abyste vyhladili povrch anebo nějaký spojovací nástroj 
k omítnutí.   
 
Nestříkejte spojovací tmel na celý povrch, abyste se vyhnuli skvrnám.  
Všechen vylitý tměl musí být ihned očištěn vodou (abyste se vyhnuli všem skvrnám a 
každému možnému aspektu kluzkosti). Spoje mohou být provedeny pouze po 
odstranění vody. 
 
HRANY 
 
Abyste zajistili zdravé a odolné dláždění, doporučujeme provést okraj s použitím 
obrub/lemů. 
 
PORADENSKÉ A ÚDRŽBÁŘSKÉ ÚDAJE 
 
Díky výrobě z přirozeného kamene je možné, že se barvy a aspekty mohou měnit 
od palety k paletě. Při pokládání doporučujeme použít výrobky z různých palet, aby 
se zajistilo dobré promíchání barev. 
 
Právě  tak jako u jiných podlah a aby se zachovala kvalita Vaší podlahy, měly  by se  
kameny pravidelně udržovat a ošetřovat díky našemu Programu ošetřování (podle 
stanovených pokynů k použití). 
 
Vysokotlaký čistící stroj: Při použití tohoto čistícího zařízení nepřekračujte 20 barů 
a respektujte minim. vzdálenost 20 cm. Důležitější tlak může mít nezvratné důsledky 
pro kameny. 
 



Rozmrazující sůl a další produkty:  Nepoužívejte rozmrazující sůl. Použití 
některých prostředků pro hubení plevele nebo hnojiv může poskvrnit (rezavé skvrny) 
povrch našich výrobků. 
 
DODÁVKA 
 
Nejprve ze všeho překontrolujte po dodávce položky. Všechny reklamace týkající se 
hlediska výrobku musí být učiněny před dlážděním. V každém případě bude naše 
odpovědnost omezena na výměnu zřetelně vadných výrobků a bude vylučovat 
náhradu nákladů za odebrání. 
 
 


