
 Návod na montáž 3D PVC obkladov
PODKLAD

• Lepený povrch musí byť čistý, suchý, zbavený prachu a mastnoty. Prípadnú usadenú vodu je nutné najprv
z povrchu zotrieť. Pomocou vhodného čističa odstráňte z povrchu prach a nečistoty, prípadne povrch
obrúste, zotrite prach a napenetrujte. V prípade potreby pred aplikáciou zakryte plochy okolo spoja fóliou
alebo páskou. Skontrolujte priľnavosť povrchových náterov. Vytvrdnutie spoja závisí od prítomnosti
vlhkosti (vzdušnej alebo z podkladu).

LEPENIE

• Pred nalepením obkladov odporúčame skontrolovať všetky kusy v balení. Dôkladne skontrolujte odtieň
obkladov, ktorý sa musí na každom kuse zhodovať.
• 3D PVC obklad sa lepí zväčša montážnym lepidlom (v kartuši), alebo nízkoexpanznou polyuretánovou
montážnou penou. 
• Odrežte špičku kartuše nad závitom. Naskrutkujte plastovú špičku (nie je potrebné ju zrezávať) a vložte
kartušu do pištole. Naneste lepidlo na zadnú stranu obkladu, najlepšie na styčnú plochu obkladu so stenou
a to po obvode, ale aj do stredu obkladu. Priložte obklad ku stene a jemne ho na stenu natlačte. Práce
vykonávajte pri teplote od +5 °C do +40 °C. Čerstvé zvyšky lepidla ihneď odstráňte pomocou vody s veľkým
množstvom čistiaceho prostriedku. Vytvrdnuté lepidlo je možné odstrániť len mechanicky.
• S jedným lepidlom (kartuša) by ste mali za normálnych okolností nalepiť približne 4 až 6 kusov obkladu.
Množstvo použitého lepidla sa nedá presne vypočítať, nakoľko závisí od typu steny a hustoty nanášania
lepidla.

Pri PVC obkladoch rozlišujeme lepenie na rovnú
stenu a lepenie na nerovnú stenu.
Pri lepení na rovnú stenu stačí lepidlo nanášať
bodovo na rohy obkladu a zopár bodov aj do
stredu obkladu.

Predpokladaná spotreba montážneho lepdila
je 50g na 1 kus obkladu.

Pri lepení na nerovnú stenu sa montážne
lepidlo nanáša na tzv. hadíky. Lepidlo je
potrebné naniesť po celom okraji obkladu a
taktiež zopár pásikov aj cez stred obkladu.

Predpokladaná spotreba montážneho lepdila je
150g na 1 kus obkladu.



REZANIE/STRIHANIE

• 3D PVC obklad sa dá jednoducho strihať nožnicami alebo s ostrým nožíkom rezať. Pre presné rezanie
odporúčame použiť kovové pravítko s držadlom.
• Pokiaľ chcete aby do seba jednotlivé obklady dokonale zapadali, oporúčame prispôsobiť resp. obstrihať
kraje obkladu tak, aby pri lepení jednotlivých kusov neboli veľké špáry.

ÚDRŽBA

• 3D PVC obklady sú 100 % vodeodolné, čiže je možné ich čistiť vlkou handrou alebo hubkou. V prípade
veľkého znečistenia môžete použiť aj čistiaci prostriedok. Panely sú vyrobené z materiálov s veľmi dlhou
životnosťou. Predpokladaná životnosť panelov pri normálnom používaní (opotrebovaní) je minimálne 50
rokov.

NEODPORÚČA SA!

• Lepiť obklad na nesúdržný a plesnivý podklad.
• Lepiť obklad lepidlom, ktoré na to nie je určené, ako napr. lepidlo s rozpúšťadlami, lepidlo na polystyrén,
lepidlo na papier, ....
• Utierať/umývať obklad látkami, ktoré obsahujú rozpúšťadlá, abrazíva, farbivá, ....
• Umiestniť obklad na slnečné miesto nakoľko obklad nie je stabilizovaný voči UV žiareniu.
• Umiestniť obklad na miesto, kde klesá teplota pod bod mrazu.

V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať telefonicky na tel. čísle 0911 322 727, alebo e-mailom na
info@lacne-obklady.sk.
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