Technický list
Výrobek: ALFISTICK® 3D SAMOLEPICÍ KAMENNÝ
PÍSKOVEC MULTICOLOR ESP013 pro vnitřní použití

OBKLAD,

Popis a použití výrobku:
ALFIstick ® 3D samolepicí kamenný obklad je vyroben z tenkých vrstev pravého přírodního
kamene. Díky inovativní samolepicí montážní vrstvě, již nebudete potřebovat tradiční lepidla. S
našimi kamennými obklady získá váš interiér trojrozměrný vzhled. Díky své malé hmotnosti jsou
vhodné jak na stěny i sádrokarton a umístit je můžete kdekoliv – v obývacím pokoji, dětském
pokojíčku, koupelně, kuchyni či na schodiště.
Typ kamenného obkladu: ALFISTICK ® 3D SAMOLEPICÍ KAMENNÝ OBKLAD Z PŘÍRODNÍHO
PÍSKOVCE, V BARVĚ MULTICOLOR
Tloušťka 4 – 5 mm
Kód výrobku: ESP013
Testovací metoda

Výsledek

Požární zkouška, palec/sekundu

0,004

Odolnost proti otěru, mm

0,4

) Obsah olova (Pb), ppm
) Obsah kadmia (Cd),
ppm

Protokol
Dle nařízení Amerického
Federálního kodexu část
1500.44 název 16
Dle nařízení IS 1237

BDL*

Dle nařízení AOAC 16. edice,
sekce 973.32

Nil

Dle nařízení AOAC 16. edice,
sekce 973.32

* BDL= pod detekčním limitem
Detekční limit Pb = 0,2 ppm

Údržba výrobku
Stejně jako u všech výrobků z přírodního kamene existuje i zde určité riziko zabarvení. Jako prevenci
proti skvrnám doporučujeme použít uzavírací nebo impregnační nátěr na přírodní kámen. Nátěr zajistí
ochranu kamene před nechtěnými fleky. Po aplikaci nátěru může, povrch změnit celkový vzhled (např.
získat mokrý či lesklý odstín). Impregnátor pronikne do kamene a chrání jej zevnitř, jelikož dojde
k vyplnění veškerých mezer. Takto prodloužíte životnost výrobku. Při aplikaci dodržujte pokyny
výrobce.

Instalační a provozní teploty
Teplota pro instalaci ALFIstick ® 3D samolepicího kamenného obkladu by neměla být nižší než 15°C a
provozní teplota je v rozmezí od -40 do 120°C.
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Doporučený postup montáže a demontáže
Postup 1
Optimální podklad pro aplikaci ALFIstick ® 3D samolepicího kamenného obkladu je rovný, čistý,
hladký a suchý povrch (jako např. omítka nebo keramické obklady). Lepidlo na zadní straně obkladu je
navrženo tak, aby drželo na plochém a hladkém povrchu. Před aplikací se proto ujistěte, že plocha, na
kterou chcete obklad aplikovat není mastná, mokrá či jinak znečištěná (např. od saponátu). Podklad
doporučujeme napenetrovat. Penetrace zpevní starší omítky a zajistí správnou přilnavost pro obklad –
sjednotí a sníží nasákavost podkladu. ALFIstick ® 3D samolepicí kamenný obklad instalujte při
pokojové teplotě, která by neměla být nižší než 15°C. Během instalace při nižších teplotách můžete
použít teplovzdušnou pistoli čímž dosáhnete lepší přilnavosti obkladu. Jestli že se na povrchu,
vyskytují nerovnosti, jako díry či výstupky, je zapotřebí jej upravit. Prohlubně vyplňte základním
nátěrem a výstupky zbruste brusným papírem.
Postup 2
Pokud nechcete povrch podkladu upravovat broušením či vyplňováním, můžete použít lepidlo,
přičemž doporučujeme vysoce kvalitní polyuretanová stavební lepidla. Podklad doporučujeme
napenetrovat. Penetrace zpevní starší omítky a zajistí správnou přilnavost pro obklad – sjednotí a
sníží nasákavost podkladu. Lepidlo nanesete na zadní stranu každé dlaždice. Před aplikací se
ujistěte, že jste odstranili ochrannou fólii na zadní straně dlaždice. Lepidlo neaplikujte až ke kraji
dlaždice, ale cca 1 – 2 cm od okraje. Takto připravenou dlaždici s lepidlem můžete přitisknout
k povrchu určenému pro umístění kamenného obkladu. Vytlačí-li se lepidlo z okolí dlaždice, ihned jej
utřete. Proces opakujte při aplikaci každé další dlaždice.
Nejdříve si změřte plochu, na kterou chcete obklad aplikovat. Pro lepší rozvržení plochy doporučujeme
rozložit potřebný počet kusů dlaždic na stůl či podlahu. Kamenný obklad lze skládat 2 způsoby –
nepravidelně nebo pravidelně (viz obrázky). Oblíbeným způsobem pokládky je začít od vnitřního rohu
vaší plochy a postupovat zleva doprava. Získáte tak 2 orientační body – svislý a vodorovný, takže
budete moci lépe kontrolovat rovnost obkladu.
Nepravidelný způsob

Pravidelný způsob
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Instalace první dlaždice:
1) Ujistěte se, že je podklad čistý a suchý. Odstraňte ochrannou fólii ze zadní části dlaždice. Chcete-li
si dlaždici nejdříve přiměřit k podkladu, ochrannou fólii prozatím neodstraňujte. Po odstranění
ochranné fólie se již lepící plochy nedotýkejte.

2) Dlaždici přikládejte k podkladu horní části odkloněnou od podkladu tak, aby se dlaždice nenalepila
na podklad dříve, než budete vyžadovat (viz. obrázek).

Dokud si umístěním dlaždice nejste jistí, nijak na ni netlačte, aby nedošlo k přilepení. Jakmile jste
připraveni dlaždici přilepit, přitlačte ji na podklad po celé její ploše (silou cca 100kPa = 6kg), přidržte
po dobu několika sekund a poté ještě párkrát přitlačte.
3) Stejným způsobem aplikujte další dlaždice.
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4) Při zahájení aplikace dlaždic na druhou řadu je třeba uložit dlažbu zpátky asi o 30 stupňů, položit
dolní okraj dlaždice dolů a pak ji posunout, aby se zkopírovala předchozí dlaždice.

Ujistěte se, že spodní okraj těsně přiléhá k dolní dlaždici.

Vytvoření výřezu:
Potřebujete-li přizpůsobit tvar dlaždice odlišné délce nebo vytvořit výřez (např. pro elektrickou
zásuvku), doporučujeme použít speciální nůžky na plech nebo kotoučovou pilu v kombinaci s dlátem
anebo úhlovou brusku s diamantovým kotoučem.
1) Dlaždici položte nalepovací částí s ochrannou fólií na podložku. Na povrchu vyznačte potřebný tvar
řezu. Nůžkami začněte stříhat přes kamenné pásky (viz. obrázky níže).

4/6

2) Pro vnitřní řez použijte dláto (viz. obrázek).

Pomocí kotoučové pily vytvoříte pouze rovný řez.

Vzniklé hrany můžete zbrousit pilníkem pro dosažení hladšího vzhledu.

Vhodná poloha pilníku při broušení.

Nebruste pod úhlem.
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Čištění obkladu:
ALFIstick ® 3D samolepicí kamenný obklad můžete omýt teplou vodou. Pomocí měkkého kartáčku
odstraňte větší nečistoty. Následně opláchněte čistou vodou a vysušte, aby nedošlo ke vzniku skvrn
od vodního kamene. Potřebujete-li účinnější čistič, použijte speciální prostředek na přírodní kamen.
Upozornění: Nepoužívejte čisticí prostředky s obsahem citrónu nebo octa. Tyto přísady mohou
zapříčinit poleptání kamene.
„Odlupování“ kamene
Cca 2 až 3 měsíce po instalaci kamene, se mohou „odlupovat“ malé tzv. „vločky“, což je přirozený
proces, který nastává v době, kdy se kamenné dlaždice aklimatizují na nové prostředí. Tyto vločky
lehce odstraňte z povrchu. Proces „odlupování“ přestane, jakmile se dlaždice usadí.
Odstranění dlaždic
Dlaždice lze odstranit pomocí fénu a nože. Působením teplého vzduchu z fénu dojde ke změkčení
lepidla na zadní straně dlaždice. Nožem začněte pomalu odlepovat zadní část dlaždice směrem od
podkladu. Lepidlo na zadní straně je navrženo pro maximální účinnost a přilnavost, a při odstraňování
dlaždic proto může dojít k poškození podkladu, na který byla aplikována. Výrobce neodpovídá za
poškození podkladu při odstraňování.
Pokud je lepidlo odstraněno, ale přední strana dlaždice zůstane v pořádku, můžete použít lepidlo k
opětovnému použití dlaždice.
Závěrečné ošetření
V místě se zvýšenou vlhkostí, jako je kuchyně nebo koupelny doporučujeme obklad na závěr ošetřit
bílým voděodolným roztokem na bázi silikonů, který slouží k ochraně obkladu před nasáváním
vlhkosti, znečištěním, plísněmi, k zachování vzhledu a prodloužení životnosti. S výběrem impregnace
se poraďte s odborným prodejcem, opět záleží na umístění obkladu. POZOR, při impregnaci může
dojít k lehké změně odstínu kamenných obkladů.
Obklad doporučujeme impregnovat minimálně jednou za 2 roky.
Děkujeme Vám za projevenou důvěru při nákupu ALFIstick ® 3D Samolepicího kamenného obkladu.
Pevně věříme, že splní Vaše očekávání.
Na kamenný obklad Vám poskytujeme prodlouženou záruku 5 let od zakoupení. Záruka se vztahuje
na samostatný výrobek, ne na jeho montáž nebo další zpracování. Pro poskytnutí záruky je třeba
dodržet doporučený postup montáže a kamenný obklad impregnovat vhodným impregnačním
roztokem nejméně 1x za 2 roky.
V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat na telefonním čísle +420 724 030 127 nebo
na emailové adrese info@alfistone.cz.
ALFI Corp., s.r.o., Provozní 5492/3, 72200 Ostrava-Třebovice, Česká republika

www.alfistone.cz
www.alfistick.cz

6/6

