Návod na pokládku ruční cihelné dlažby

Ruční cihelná dlažba vyráběná Cihelnou Bratronice spol. s r.o. je určená do interiérových prostor. Svým typickým
vzhledem je velmi vhodná pro rekonstrukce historických objektů - hradů, zámků, objektů v památkových zónách,
stylových restaurací, vinných sklepů, chat nebo chalup a mnoha dalších. Své uplatnění však najde i v
novostavbách jako zajímavý architektonický prvek.
Co je dobré vědět před pokládkou
Při pokládání větších ploch odebírejte vždy z několika palet najednou, každá dlaždice má jemné barevné rozdíly.
Prokombinováním dlaždic dosáhnete barevné stálosti na celé ploše.
Během pokládky, ale i při manipulaci s dlažbou se vyhněte zašpinění povrchu. Případné potřísnění dlažby maltou,
spár. hmotou a pod. odstraňujte ještě před zaschnutím. Zaschnuté nečistoty lze odstranit jen mechanicky, nebo
za použití kyselých čističů.
Zejména před spárováním, nejlépe však před samotnou pokládkou doporučujeme opatřit dlaždice ochranným
nátěrem proti usazování cementových nánosů a jiných nečistot. Ochranný nátěr lze nahradit mýdlovým roztokem
- mazlákem ( mazlavé mýdlo k mytí podlah - lze běžně zakoupit v drogerii), dávkování: 150g mýdla na 10l vody.
Při pokládce, spárování i ošetření povrchu se přesně držte návodů výrobců použitých lepidel, spárovacích hmot a
impregnačních prostředků. Impregnační prostředky nejdřív vyzkoušejte na testovací ploše.
Při pokládce a impregnaci doporučujeme použít vyzkoušenou kompletní řadu výrobků firmy Imesta:
IMESTA C2 - předpokládkový ochranný impregnační nátěr
IMESTA C3 - kyselý čistič k odstranění nečistot a nánosů
IW 290, IMESTA BV,IMESTA CV, IMESTA IBS 27, IMESTA IBS 29 - prostředky pro ochranu a úpravu povrchu
Balení a skladování
PALETY NESMÍ BÝT SKLADOVÁNY NA SOBĚ!
Dlažbu dodáváme na paletách 120 x 80 standard, po cca 12 m 2 dle formátu. Jednotlivé vrstvy jsou mezi sebou
proloženy kartonem, celá paleta je pak stažena průtažnou folií.
Pokládka
Před vlastní pokládkou dlažbu navlhčete, nejlépe ponořením do vody na několik minut, snížíte tím savost povrchu
a dlaždice nebude tolik sát vodu z lepící směsi, což je předpoklad pro její správné vytuhnutí. Pokládka se provádí
na čistý, rovný, pevný podklad. Lze pokládat rovnou do betonového, maltového lože nebo do lepidla na dlažbu.
Velikost spár závisí na architektonických požadavcích nebo na požadavku investora, doporučujeme šířku spáry
od 5 do 15mm.
Spárování
Dlažbu lze spárovat běžnými spárovacími prostředky, spárování je možné až po dostatečném vytuhnutí lepící
směsi. Na čistou a suchou dlažbu aplikujte ochranný nátěr na plochu určenou ke spárování a při spárování se
snažte dlažbu co nejméně zašpinit spárovací hmotou. Vzniklé hrubé nečistoty ihned očistěte houbičkou, gumovou
stěrkou apod., celý povrch dlažby však omyjte až po dostatečném zaschnutí spárovací hmoty. Povrch omyjte
důkladně, v případě potřeby i několikrát - vždy použijte čistou vodu. Nepodaří-li se cementové usazeniny vymýt,
aplikujte kyselý čistič dle návodu výrobce.
Impregnace - finální úprava povrchu
Dlažbu impregnujte až po jejím dostatečném vyschnutí. Povrch musí být čistý - zbavený všech nečistot a
usazenin. Aplikací impregnace ochráníte povrch dlažby před zašpiněním, mastnotou, výrazně usnadníte její
udržování a dodáte dlažbě neocenitelný vzhled.
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