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ÚVOD

ÚVOD

SYSTÉMOVÉ RIEŠENIA NA MIERU
Pri kladení obkladov, dlažby alebo prírodného
kameňa by sa malo vždy vychádzať z toho, aký
materiál a hlavne v akom prostredí sa bude lepiť.
Iba na tomto základe je možné určiť následné
namáhanie lepeného prvku, zvoliť správny druh
lepidla, škárovacej hmoty a tým pádom aj celého
systému. Iné materiály sa používajú v interiéri, iné
v exponovanom vonkajšom prostredí.

V interiéri môžu byť použité obklady z nasiakavého
črepu, tzv. belniny. V exteriéri sa tieto materiály
v žiadnom prípade nesmú použiť, pretože by
ich veľmi skoro poškodil mráz. Na balkónoch a
terasách sa preto spravidla používa spekaná,
vysoko spekaná keramika alebo prírodný kameň.
Správnou voľbou materiálov Knauf sa vytvorí
funkčný systém, ktorý bude ušitý priamo na mieru
vašim potrebám a bude dlhodobo funkčný.
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ZÁKLADNÁ ORIENTÁCIA

DRUHY LEPIDIEL
ROZDELENIE TRIED LEPIDIEL PODĽA STN EN 12004-1
Cementové malty a lepidlá

C

Disperzné lepidlá

D

Lepidlá na báze reaktívnych živíc

R

Normálne lepidlo

1

Špeciálne lepidlo

2

Lepidlo so zníženým sklzom

T

Lepidlo s predĺženou dobou zavädnutia

E

Rýchlotvrdnúce lepidlo

F

Flexibilné lepidlo

S1

Vysokoflexibilné lepidlo

S2

ROZDELENIE LEPIDIEL KNAUF PODĽA STN EN 12004-1
TRIEDA C1T
DRUH LEPIDLA

FLIESENKLEBER N (balenie 5, 25 kg)

KVALITATÍVNY TYP LEPIDLA

Normálne tvrdnúce cementové lepidlo so zníženým sklzom.

DRUH OBKLADU

Keramika s nízkou aj vysokou nasiakavosťou od 3 % do 10 %.

OBLASŤ POUŽITIA

Na lepenie keramických obkladov a dlažby s nasiakavosťou vyššou ako 3 %
(okrem spekanej, umelej alebo gresovej jemnej kameniny) pre interiér a krytý
exteriér. Použitie: stenové obklady na chodbách a v kúpeľniach.

DRUH LEPIDLA

EASYKLEBER (balenie 25 kg)

KVALITATÍVNY TYP LEPIDLA

Špeciálne cementové lepidlo s vyššou ťahovou prídržnosťou so zníženým
sklzom a predĺženou dobou zavädnutia.

DRUH OBKLADU

Keramika s nízkou aj vysokou nasiakavosťou od 0,5 % do 10 %.

OBLASŤ POUŽITIA

Na lepenie keramiky s nízkou aj vysokou nasiakavosťou, dlažby a obkladov
zo spekanej, umelej alebo gresovej jemnej kameniny, pre interiér/exteriér.
Použitie: chodby, kryté balkóny, terasy.

TRIEDA C2TE
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ZÁKLADNÁ ORIENTÁCIA

ZÁKLADNÁ ORIENTÁCIA

ROZDELENIE LEPIDIEL KNAUF PODĽA STN EN 12004-1
TRIEDA C2TES1
DRUH LEPIDLA

FLEXKLEBER  FLEXKLEBER WEISS (balenie 5, 25 kg)

KVALITATÍVNY TYP LEPIDLA

Špeciálne flexibilné cementové lepidlo s vyššou ťahovou prídržnosťou so
zníženým sklzom a predĺženou dobou zavädnutia.

DRUH OBKLADU

Keramika s nízkou aj vysokou nasiakavosťou od 0,5 % do 10 % a viac.

OBLASŤ POUŽITIA

Na lepenie všetkých typov obkladov a dlažieb z hľadiska nasiakavosti, prírodného a umelého kameňa, mramoru, spekaných obkladov a dlažieb pre interiér
a exteriér. Použitie: kúpeľne, vykurované podlahy, balkóny, terasy, bazény.

DRUH LEPIDLA

FLEXKLEBER SCHNELL (balenie 20 kg)

KVALITATÍVNY TYP LEPIDLA

Špeciálne flexibilné rýchlotuhnúce cementové
lepidlo so zníženým sklzom.

DRUH OBKLADU

Keramika s nízkou aj vysokou nasiakavosťou od 0,5 % do 10 % a viac.

OBLASŤ POUŽITIA

Na rýchle lepenie všetkých typov obkladov a dlažieb z hľadiska nasiakavosti,
prírodného a umelého kameňa, mramoru, spekaných obkladov a dlažieb pre
interiér a exteriér. Použitie: Na plochy, ktoré majú byť rýchlo pochôdzne, napr.
schody, chodby, nákupné centrá.

DRUH LEPIDLA

SUPERKLEBER (balenie 1, 3, 7 kg)

KVALITATÍVNY TYP LEPIDLA

Normálne disperzné lepidlo so zníženým sklzom a predĺženou dobou
zavädnutia.

DRUH OBKLADU

Keramika s vysokou nasiakavosťou od 6 % do 10 %.

OBLASŤ POUŽITIA

Na lepenie keramických obkladov na problematické podklady (drevotrieska,
obklad na obklad) na steny v interiéri. Použitie: kúpeľne, sprchy, kuchyne.
Na rozmer obkladu max. 30 × 30 cm.

TRIEDA C2FTS1

TRIEDA D1TE
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ZÁKLADNÁ ORIENTÁCIA

DRUHY ŠKÁROVACÍCH HMÔT
ROZDELENIE TRIED ŠKÁROVACÍCH LÁTOK PODĽA STN EN 13888
Cementové škárovacie malty

CG

Škárovacie malty na báze reaktívnej živice

RG

Normálna škárovacia malta

1

Špeciálna škárovacia malta

2

Znížená nasiakavosť vody

W

Vysoká odolnosť proti obrusovaniu

A

Zlepšen
á
snížen ceme
ou n
na

CG2WA
Spárovací malty

ikou,
terist
rak
ostí
cha vzdorn
ěru

vací malta s doplň
k
páro
á s tí vodou a vysok ovou
ou
tov kavos
ot
sá

Fugenbunt Fugenweiss Fugengrau
ČSN EN 13888:2009

FLEX
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Všetky škárovacie hmoty Knauf sú
vylepšené a chemicky zošľachtené
so zníženou nasiakavosťou a vysokou
odolnosťou proti obrusovaniu

ZÁKLADNÁ ORIENTÁCIA

ZÁKLADNÁ ORIENTÁCIA

ROZDELENIE ŠKÁROVACÍCH HMÔT PODĽA STN EN 13888
TRIEDA CG2WA
ŠKÁROVACIA HMOTA

FUGENBUNT (balenie 2, 5, 10 kg)

DRUH OBKLADU

Pre všetky bežné typy obkladov a dlažieb.

OBLASŤ POUŽITIA

Na škáry šírky 2 – 8 mm v interiéri i exteriéri. Použitie: kúpeľne, chodby,
obklady soklov v kuchyni. Odtiene škárovacích hmôt korešpondujú s odtieňmi
sanitárnych silikónov.

ŠKÁROVACIA HMOTA

FUGENBREIT (balenie 5 kg)

DRUH OBKLADU

Na všetky bežné typy obkladov a dlažieb.

OBLASŤ POUŽITIA

Pre škáry široké 5 – 12 mm. Použitie: kúpeľne, chodby, obklady soklov
v kuchyni.

ŠKÁROVACIA HMOTA

FLEXFUGE SCHNELL (balenie 5 kg)

DRUH OBKLADU

Na všetky bežné typy obkladov a dlažieb vrátane mozaiky.

OBLASŤ POUŽITIA

Na šírku škáry 2 – 15 mm. Profesionálna, vysoko elastická, rýchlotuhnúca,
s perlovým efektom na povrchu. Použitie v interiéri aj exteriéri. Ideálne na
škárovanie balkónov, terás, vykurovaných podláh a priestorov s vysokým
zaťažením vlhkosťou. Neškodné pri styku s potravinami.
Pozor: Odtiene tejto škárovacej hmoty nemusia celkom korešpondovať
s odtieňmi sanitárnych silikónov!

ŠKÁROVACIA HMOTA

MARMOR & GRANIT-FUGE (balenie 5 kg)

DRUH OBKLADU

Na škárovanie prírodného kameňa, hlavne mramoru, žuly aj sklenenej
mozaiky.

OBLASŤ POUŽITIA

Na šírku škáry 2 – 15 mm. Profesionálna, vysoko elastická, rýchlotuhnúca,
s perlovým efektom na povrchu. Použitie v interiéri aj exteriéri. Ideálne na
škárovanie balkónov, terás, vykurovaných podláh a priestorov s vysokým
zaťažením vlhkosťou. Neškodné pri styku s potravinami.
Pozor: Odtiene tejto škárovacej hmoty nemusia celkom korešpondovať
s odtieňmi sanitárnych silikónov!
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PRÍPRAVA PODKLADU PRED LEPENÍM

TEST KVALITY PODKLADU
Podklad je vždy potrebné pripraviť tak, aby došlo k spoľahlivému maximálnemu priľnutiu lepidla
a tým aj obkladu alebo dlažby. Nie všetky podklady sú totiž vhodné na okamžité obkladanie.
Podklad musí byť hlavne: stabilný, súdržný, čistý a maximálne rovný, nesmie byť premrznutý.
1 Optická kontrola
Priľnavosť a stabilitu podkladu nepriaznivo
ovplyvňujú zjavné trhliny, uvoľnené časti podkladu,
prach, plesne atď.

Riešenie: odstrániť nečistoty vysatím.

3 Skúška lepiacou páskou
Je účinná hlavne pri starých náteroch. Súdržnosť
podkladu je možné jednoducho zistiť, pokiaľ na
páske nezostane farba alebo omietka z podkladu.

Riešenie: odstrániť nesúdržnú vrstvu, podľa typu
podkladu použiť vhodný penetračný náter.

2 Test oteru
Pokiaľ chcete zistiť, či je podklad dostatočne stabilný a súdržný, tzn. nemrví sa a nerozpadáva,
stačí ostrým predmetom urobiť do podkladu ryhu.
Pokiaľ sa podklad ďalej mrví, nie je dostatočne
súdržný.

Riešenie: odstrániť nesúdržné časti, povysávať,
hĺbkovo napenetrovať.

1
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2

4 Test nasiakavosti
Nakoniec je potrebné zistiť nasiakavosť podkladu. Pokiaľ kvapky vody zostávajú na povrchu,
ide o nenasiakavý podklad, na ktorý je potrebné
aplikovať vhodný adhézny mostík. V prípade, že
má voda tendenciu vsakovať sa do podkladu, je
potrebné zvoliť vhodnú kombináciu penetračných
náterov.

3
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PRÍPRAVA PODKLADU PRED LEPENÍM

PENETRÁCIA PODKLADU
Priľnavosť ďalších vrstiev výrazne ovplyvňuje voľba vhodného penetračného náteru. Nesúdržné
a nasiakavé podklady je potrebné spevniť, naopak, na nenasiakavé hladké podklady aplikovať
vhodný adhézny mostík.
Nasiakavé podklady
Na vápennocementové omietky, sadrové omietky
(nesmú byť vyhladené), sadrokartón, hrubé nesúdržné cementové a liate sadrové potery je potrebné
aplikovať v predstihu cca 12 hodín penetračný náter
Knauf HĹBKOVÁ PENETRÁCIA.
Nenasiakavé, stredne nasiakavé
podklady
Na betón, hladené cementové potery, terasso, starý
obklad je potrebné aplikovať v predstihu cca 12
hodín adhézny mostík Knauf SPEZIALHAFTGRUND.
Aplikuje sa valčekom, štetcom alebo nástrekom.
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PRÍPRAVA PODKLADU PRED LEPENÍM

PREHĽAD PENETRAČNÝCH NÁTEROV
KNAUF HĹBKOVÁ PENETRÁCIA
Spevňujúci penetračný náter s maximálnym prienikom do podkladu.
Znižuje a vyrovnáva nasiakavosť nasiakavých podkladov. Použitie
v interiéri aj exteriéri.
 Na steny a podlahy
 Transparentný náter
 Spotreba: cca 100 – 150 ml/m2
 Balenie: fľaša/kanister 1 a 5 l
 Podrobné informácie: Technický list produktu

KNAUF SPEZIALHAFTGRUND
Adhézny penetračný náter zvyšujúci priľnavosť hlavne k hladkým
a nenasiakavým povrchom. Podľa typu podkladu sa riedi až do pomeru
1 : 4. Obsahuje jemnú frakciu kameniva a plní tak funkciu adhézneho
mostíka. Použitie v interiéri aj exteriéri.
 Na steny a podlahy
 Oranžové zafarbenie
 Spotreba: cca 50 – 100 g/m2 (podľa typu podkladu a riedenia)
 Balenie: vedro 1 a 2,5 kg
 Podrobné informácie: Technický list produktu

KNAUF ESTRICHGRUND
Penetračný náter určený na reguláciu nasiakavosti podkladu a zlepšenie
priľnavosti na bežné stavebné podklady v oblasti podláh. Riedi sa
s vodou: 1 : 1. Použitie v interiéri aj exteriéri.
 Na sadrové, cementové potery, na uzavretie pórov hrubých betónov
 Zelené zafarbenie
 Spotreba: cca 50 – 150 g/m2 (podľa typu podkladu)
 Balenie: vedro 5 a 10 kg
 Podrobné informácie: Technický list produktu
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VYROVNANIE PODKLADU

ODSTRÁNENIE NEROVNOSTÍ
Podlahy

Steny

Pokiaľ je nerovnosť podkladu väčšia ako 2 mm/m²,
je nutné pred kladením dlažby podklad vyrovnať
nanesením vhodných vyrovnávacích a nivelačných
stierok. V prípade vyrovnania relatívne malých
nerovností v rozmedzí 2 – 10 mm odporúčame
použiť Knauf SAMONIVELAČNÚ CEMENTOVÚ
STIERKU 2 – 30 mm. Pre hrubšie vrstvy 2 – 25 mm
je ideálna Knauf SADROVÁ NIVELAČNÁ STIERKA
BP 4. Na vyrovnanie hrubých vrstiev 30 – 60 mm
a lokálne dobetonávky je vhodné použiť
rýchlotuhnúci betón Knauf BN 30.

Na vyrovnanie stien pred lepením obkladov je
možné použiť omietkovú zmes, ktorá sa volí opäť
podľa danej nerovnosti podkladu. Na vyrovnanie
väčších nerovností stien, lokálne poškodených
omietok, v hrúbkach v rozmedzí 10 – 20 mm je
možné použiť jadrovú omietku Knauf MV 1. Na
drobné opravy dier a prasklín je ideálna výplňová
hmota Knauf FÜLLSPACHTEL.
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VYROVNANIE PODKLADU

PREHĽAD VYROVNÁVACÍCH HMÔT –
PODLAHY
KNAUF SAMONIVELAČNÁ CEMENTOVÁ
STIERKA 2 – 30 mm
Samonivelačná stierka na báze cementu na vyrovnanie nerovností
vnútorných cementových poterov a betónov v hrúbkach 2 – 30 mm.
Použitie v interiéri.
 Ručné aj strojové spracovanie (PFT Ritmo)
 Pevnostná trieda C20 podľa STN EN 13813
 Spotreba cca 16 kg/m²/cm
 Balenie: vrece 25 kg
 Podrobné informácie: Technický list produktu

KNAUF SADROVÁ NIVELAČNÁ STIERKA BP 4
Vhodná na sadrové aj cementom spájané potery. Aplikačná vrstva
2 – 25 mm v jednom pracovnom kroku. Použitie v interiéri.
 Ručné aj strojové spracovanie (PFT Ritmo, PFT G4)
 Pevnostná trieda C20 podľa STN EN 13813
 Spotreba cca 16 kg/m²/cm
 Balenie: vrece 25 kg
 Podrobné informácie: Technický list produktu

KNAUF RÝCHLOTUHNÚCI BETÓN BN 30
Len na podkladové, lokálne dobetonávky v hrúbkach 30 – 60 mm.
Ideálne použitie do miest s vyšším vlhkostným zaťažením, ako sú balkóny
a terasy. Použitie v interiéri aj exteriéri.
  Rýchly nábeh pevnosti
  Pevnostná trieda C 30/37 podľa STN EN 206
  Spotreba cca 19 kg/m2/cm
  Balenie: vrece 30 kg
  Podrobné informácie: Technický list produktu
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VYROVNANIE PODKLADU

PREHĽAD VYROVNÁVACÍCH HMÔT –
STENY
KNAUF MV 1
Na vyrovnanie nerovností omietok a muriva pred lepením obkladu, pre
vrstvy 10 – 20 mm. Na všetky bežné minerálne podklady, v interiéri aj
exteriéri.
 Zrnitosť 0 – 1,2 mm
 Spotreba cca 16 kg/m2/cm
 Balenie: vrece 30 kg
 Podrobné informácie: Technický list produktu

KNAUF FÜLLSPACHTEL
Na vyrovnanie a opravu drobných poškodení, priehlbín a prasklín
vápennocementových omietok a muriva, pre vrstvy 3 – 30 mm.
Použitie v interiéri aj exteriéri.
 Zrnitosť 0 – 1,2 mm
 Spotreba cca 14 kg/m²/cm
 Balenie: vrece 5 kg
 Podrobné informácie: Technický list produktu
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IZOLÁCIE PROTI VLHKOSTI

SPOĽAHLIVÁ HYDROIZOLÁCIA POVRCHU
Pri obkladaní v miestnostiach so zvýšenou vlhkosťou
(kúpeľne, sprchy, kuchyne) je nutné vždy zaistiť, aby
bol podklad spoľahlivo izolovaný proti prípadnému
vniknutiu vody.
Nielen plochy so zabudovaným odtokom považujeme za miesta, ktoré prichádzajú pravidelne do styku
s vodou. Taktiež plochy okolo vane, sprchovacieho
kúta alebo umývadla sú bežne vystavené pôsobeniu vody a je nutné ich pred vodou chrániť.

14

Kvalitná hydroizolácia je nutná aj v exteriéri, na balkónoch a terasách, kde sa bráni navyše a prieniku
z podkladu do kladeného súvrstvia.

IZOLÁCIE PROTI VLHKOSTI

PREHĽAD HYDROIZOLAČNÝCH
SYSTÉMOV
A

Variant: Knauf Tekutá hydroizolácia
V interiéroch sa použije ako hydroizolácia pod obklady a dlažby jednozložkový disperzný prípravok
Knauf TEKUTÁ HYDROIZOLÁCIA.
Ako hydroizolácia v exteriéri sa použije dvojzložková Knauf HYDROIZOLÁCIA EXTERIÉR 2K.
Prípravky je možné nanášať valčekom, štetkou alebo
hladidlom.

Variant: Vodonepriepustná
tkanina Knauf HYDROFLEX

B

Vodonepriepustná tkanina z netkanej flís textílie
je tenká, flexibilná a odolná. Ľahko sa prispôsobí povrchu a používa sa tak v interiéri, ako aj
v exteriéri.
V kombinácii s lepidlom Knauf FLEXKLEBER
SCHNELL maximálne skráti pracovný čas.
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IZOLÁCIE PROTI VLHKOSTI

A VARIANT: KNAUF TEKUTÁ
HYDROIZOLÁCIA
A

Príprava podkladu – penetrácia
Hydroizolačné vrstvy sa realizujú v interiéri aj exteriéri na už vyrovnaný a suchý podklad.
Pokiaľ je podklad nasiakavý a pórovitý, je nutné aplikovať Knauf HĹBKOVÚ PENETRÁCIU.

1

2

Tip

1 Knauf TEKUTÚ HYDROIZOLÁCIU (v exteriéri
HYDROIZOLÁCIU EXTERIÉR 2K) rovnomerne
naneste štetcom, valčekom alebo hladidlom na
podklad. Do čerstvého náteru prvej izolačnej
vrstvy jemne vtlačte Knauf HYDROFLEX tesniaci
elastický pás alebo vnútorný/vonkajší roh. Je nutné
prekryť všetky dilatačné škáry, pracovné medzery,
podlahové a stenové spoje. Presahy jednotlivých
tesniacich pásov by mali byť vždy najmenej 5 cm.
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2 Po zaschnutí prvej vrstvy naneste druhú vrstvu
Knauf TEKUTEJ HYDROIZOLÁCIE (v exteriéri
HYDROIZOLÁCIE EXTERIÉR 2K) a zahlaďte ju.
Vytvorí sa vysokoelastický tesný vodoodolný náter
s dobrou priľnavosťou k podkladu. Aby bola izolácia
funkčná, je potrebné naniesť náter minimálne v dvoch
vrstvách. Orientačná doba schnutia jednotlivých
vrstiev hydroizolačného náteru sa líši podľa
nasiakavosti podkladu. Vo všeobecnosti platí, že
prvá vrstva 3 – 6 hodín a druhá vrstva cca 6 hodín.

Celoplošné nanesenie Knauf TEKUTEJ HYDROIZOLÁCIE pod obklady v kúpeľni zamedzí
vzniku prípadných plesní medzi obkladom a stenou a tým zaistí zdravú klímu v interiéri.

IZOLÁCIE PROTI VLHKOSTI

4

3

3
Na oblasť prestupov (prívod vody, odtokové
žľaby alebo odpad) použite tesniacu manžetu, ktorú
dôkladne aplikujte rovnakým spôsobom do dvoch
vrstiev hydroizolácie.

4
Na celkom suchú izoláciu je možné priamo
lepiť keramický obklad alebo dlažbu. Na lepenie
keramických obkladov použite len Knauf FLEXKLEBER
alebo Knauf FLEXKLEBER WEISS, a ako škárovaciu
hmotu je vhodné použiť Knauf FUGENBUNT.

Izolácia vnútorných a vonkajších rohov, napojenie stien a podlahy
Ako hydroizoláciu pod obklady a dlažby v interiéroch použite jednozložkovú Knauf TEKUTÚ
HYDROIZOLÁCIU, v exteriéri dvojzložkovú Knauf HYDROIZOLÁCIU EXTERIÉR 2K. V oblasti
styčných alebo dilatačných škár vložte do prvej hydroizolačnej vrstvy tesniacu bandáž Knauf
HYDROFLEX alebo FLÄCHENDICHTBAND. Na ošetrenie rohov sa môžu použiť vopred vytvarované rohové bandáže Knauf HYDROFLEX.
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VARIANT: VODONEPRIEPUSTNÁ
TKANINA KNAUF HYDROFLEX
B

Príprava podkladu – penetrácia
Pred nanesením lepidla Knauf FLEXKLEBER/FLEXKLEBER SCHNELL je potrebné na pórovité a nasiakavé
podklady aplikovať základný náter Knauf TIEFENGRUND. Na nenasiakavé podklady je nevyhnutné
aplikovať Knauf SPEZIALHAFTGRUND. Dilatačné škáry, pracovné medzery, podlahové a stenové
spoje sa prekryjú systémovými tesniacimi páskami Knauf. Odtokové vpusty a prechody potrubí sa
ošetria tesniacimi manžetami.
Na stenu naneste lepidlo Knauf FLEXKLEBER/
FLEXKLEBER SCHNELL.
1

Položte pásy tkaniny Knauf HYDROFLEX do vrstvy lepidla a pevne pritlačte. Lepidlo naneste vždy
len na takú veľkú plochu, na akú dokážete položiť
pás bez toho, aby došlo k zaschnutiu lepidla.
2

3 Pásy pritlačte a zarovnajte plastovým hladidlom.
Hladidlom pohybujte v smere zo stredu von, aby sa
vytlačili vzduchové bubliny.
1

5
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2

Pri okrajoch pásov tkaniny je vyznačený pruh široký 6 cm, ktorý zodpovedá šírke presahu. Na tento
pruh naneste Knauf POWER-ELAST a vrstvu zarovnajte ozubeným hladidlom s veľkosťou zuba 2 mm.
4

5 Na presah pritlačte ďalší pás tkaniny a jemne
zatlačte.

Pás sa vyrovnajte a pritlačte plastovým hladidlom.
6

3

6

4
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1 V prípade, že tkaninu nie je možné v rohoch
položiť na presah, prilepte pásy tesne k sebe. Miesto
styku sa prekryje tesniacim elastickým pásom Knauf
HYDROFLEX, ktorý sa prilepí Knauf POWER-ELAST.

2
Dilatačná a oddeľujúca tkanina Knauf
HYDROFLEX sa ľahko prispôsobí i členitým
pôdorysným tvarom.

2

1

Podlahové odtoky
1 Na podlahu s aplikovaným penetračným náterom
nalepte lepidlom Knauf FLEXKLEBER SCHNELL
hydroizolačnú tkaninu Knauf HYDROFLEX. Okolo
miesta, kde je odtok, naneste plastovým hladidlom
Knauf POWER-ELAST. Plochu odtoku vynechajte!

3 Potom prilepte pás hydroizolačnej tkaniny Knauf
HYDROFLEX po celej ploche. V mieste odtoku
silne pritlačte, prípadne prejdite valčekom. Priložte
šablónu a vyrežte odtokový otvor.

Opäť naneste lepidlo Knauf FLEXKLEBER
SCHNELL. V mieste, kde je nanesený Knauf POWERELAST, lepidlo nenanášajte!
2

1

2

3
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HYDROIZOLÁCIA TERÁS
Položenie hydroizolačnej tkaniny Knauf HYDROFLEX
2 Na vrstvu lepidla položte hydroizolačnú tkaninu
1 Čistý podklad napenetrujte prípravkom Knauf
SPEZIALHAFTGRUND. Po vyschnutí penetračného Knauf HYDROFLEX. Vytlačte vzduchové bubliny a
náteru (cca 12 hod.) naneste na povrch tenkú vrstvu tkaninu pritlačte. Lepidlo nanášajte na každý pás
zvlášť. Pri prekrývaní pásov sa riaďte značkami na
lepidla Knauf FLEXKLEBER SCHNELL.
pásoch.

1

2

Prilepenie presahov pásov
1 Na presah naneste Knauf POWER-ELAST.
2

1

Vrstvu zarovnajte ozubeným hladidlom.

2

Na presah pritlačte ďalší pás tkaniny a následne
ho zahlaďte.
3

3

Izolovanie styku stena/podlaha a rohov
Prechody na steny, prípadne vonkajšie a vnútorné rohy
prelepte páskou Knauf HYDROBAND, resp. zodpovedajúcimi
vnútornými/vonkajšími rohmi Knauf HYDROFLEX. Tesnenie
prilepte s Knauf POWER-ELAST a vrstvu zarovnajte ozubeným
hladidlom.
20
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PREHĽAD IZOLAČNÝCH MATERIÁLOV
KNAUF TEKUTÁ HYDROIZOLÁCIA
Hydroizolačný náter na disperznej báze pod keramické obklady a dlažby v
interiéroch so zvýšenou vlhkosťou. Vytvorí sa vysokoelastický, tesný, vodoodolný
náter s vynikajúcou priľnavosťou k podkladu. Použitie iba v interiéri.
 Spotreba: cca 1,5 kg/m² (2 nátery) Balenie: vedro 5 a 15 kg
 Doba skladovania: 12 mesiacov
 Podrobné informácie: Technický list produktu

KNAUF HYDROIZOLÁCIA EXTERIÉR 2K
Vodotesná izolácia pod obklady a dlažby, na vonkajšie terasy a balkóny,
vnútorný povrch pivničných stien, vnútorná izolácia bazénov a nádrží do hĺbky
5 metrov. Zachovaná pružnosť do −40 °C. Použitie v interiéri aj exteriéri.
 Spotreba: cca 1,7 kg/m² (2 nátery) Balenie: vedro 7 a 14 kg
 Doba skladovania: 24 mesiacov
 Podrobné informácie: Technický list produktu

KNAUF FLÄCHENDICHTBAND
Polyesterová bandáž so sivou kaučukovou vrstvou na spoľahlivé
utesnenie kritických miest v rohoch a iných škárach. Použitie v interiéri aj
exteriéri.
 Veľmi elastická Odolná proti starnutiu
 Odolná proti prekrúteniu
 Balenie: škatuľa/rolka 10 bm, 50 bm, šírka 12 cm

KNAUF POWER ELAST
Na trvalo pružné a vysoko tesné spojenie sanitárneho zariadenia s obkladom,
vyplnenie dilatačných škár a lepenie tesniacej a oddeľovacej fólie Knauf na
balkónoch a terasách.
 Vysoká priľnavosť a trvalá pružnosť Pretierateľný po 4 hodinách
 Veľmi nízke zmrašťovanie, UV stabilný, na vonkajšie použitie Farba: biela
 Spotreba: 1 kartuša/8 bm pri škáre 6 × 6 mm
 Balenie 300 ml kartuša Podrobné informácie: Technický list produktu
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PREHĽAD IZOLAČNÝCH MATERIÁLOV
KNAUF HYDROFLEX TESNIACI ELASTICKÝ PÁS
Vodotesná, flexibilná a veľmi dobre tvarovateľná bandáž na tesnenie
dilatačných škár. Použitie v interiéri aj exteriéri.
 Vynikajúca tvarovateľnosť
 Jednoduchá aplikácia
 Kombinácia s vonkajšími a vnútornými rohmi Knauf HYDROFLEX
 Balenie: rolka 10 bm, 50 bm, šírka 12 cm

KNAUF HYDROFLEX TESNIACA A ODDEĽOVACIA
TKANINA
Vodotesná, flexibilná oddeľovacia tkanina na rizikové (napr. trhlinami
poškodené) podklady, podlahy a steny. Použitie v interiéri aj exteriéri.
 Balenie: rolka 1 × 5 m

KNAUF HYDROFLEX VONKAJŠÍ/VNÚTORNÝ ROH
Vodotesná, flexibilná, vopred vytvarovaná bandáž na tesnenie
vonkajších/vnútorných rohov. Použitie v interiéri aj exteriéri.
 Vynikajúca tvarovateľnosť
 Jednoduchá aplikácia
 Kombinácia s bandážou Knauf HYDROFLEX
 Balenie: krabica 25 ks

KNAUF HYDROFLEX TESNIACA MANŽETA
Vodotesná flexibilná manžeta. Použitie v interiéri aj exteriéri.
 Vynikajúca tvarovateľnosť
 Jednoduchá aplikácia
 Balenie: tesniaca manžeta 425 × 425 mm - krabica 10 ks
tesniaca manžeta 120 × 120 mm - krabica 25 ks
22
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SPRÁVNY VÝBER LEPIDLA
Na obkladanie alebo kladenie dlažby je veľmi dôležité nepodceniť výber vhodného lepidla,
pretože tento faktor zásadne rozhoduje o tom, či dlažba vydrží roky, alebo nie. Teplotná
rozťažnosť rôznych materiálov, ich reakcia na vlhkosť a teplotné zmeny musí zvolené lepidlo
vedieť preniesť, aby neskôr nedošlo k poškodeniu (vylúpnutie, odpadnutie a pod.)

POSTUP SPRACOVANIA JE PRI VŠETKÝCH
LEPIDLÁCH PODOBNÝ, PRI KLADENÍ SA
VŠAK NESMIE ZABÚDAŤ NA NIEKTORÉ
ODLIŠNOSTI:

bému nežiaducemu sfarbeniu. Odporúčame preto
použiť biele elastické lepidlo Knauf FLEXKLEBER
WEISS a škárovaciu hmotu Knauf MARMOR- UND
GRANITFUGE, prípadne FLEXFUGE-SCHNELL.

Mnohé druhy mramoru a prírodného kameňa sú
priehľadné, a preto nie je možné používať bežné
sivé lepidlo. Navyše, prírodný kameň absorbuje
vodu. Je teda dôležité, aby lepidlo a škárovacie
hmoty odovzdávali čo najmenšie množstvo vody
prírodnému kameňu, aby nedochádzalo k dlhodo-

Sklenené mozaiky a sklenené obkladačky môže
príliš hrubé lepidlo poškriabať. Z toho dôvodu je
bezpodmienečne nutné používať aj pri týchto obkladoch pružné lepidlo.
Prehľad lepidiel na str. 4 – 5 a 29 – 31.

Tip

PRED VÝBEROM LEPIDLA JE POTREBNÉ VEDIEŤ:
 Aký typ obkladu sa bude klásť (spekaná dlažba, klasický nasiakavý črep, prírodný kameň atď.)
 Kde sa bude klásť (interiér, exteriér, stena, podlaha)
 Aké podmienky sú na danom mieste (vlhkosť, podlahové kúrenie, slnko počas celého dňa a pod.)
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PLÁN KLADENIA – STENY
PRAVOUHLÉ STENY
Pokiaľ sú steny pravouhlé, vyznačte si os podľa
olovnice alebo lasera a obkladačky vyrovnajte
podľa osi. Na konci steny by mali mať obkladačky
aspoň polovičnú šírku.

VÝŠKA OBKLADU
Pokiaľ nemusí byť stena obložená do určitej výšky,
začnite zdola celými obkladačkami (nezabudnite
na hrúbku obkladu podlahy).
V prípade, že výška obkladu je pevne určená,
začnite zhora celými obkladačkami a dole
zakončite obklad odrezanými obkladačkami.

HRANY
Na hranách stien a stĺpov začnite vždy celými
obkladačkami na vonkajšej hrane. V rohoch použite
odrezané obkladačky.
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PLÁN KLADENIA – PODLAHY
PRAVOUHLÉ MIESTNOSTI
V pravouhlých miestnostiach napnite smerovú šnúru
uprostred miestnosti rovnobežne s bočnými stenami.
Podľa šnúry vyrovnajte prvý rad dlaždíc. Pri smerovej
šnúre začnite škárou alebo stredom dlaždice. Ďalšie
dlaždice klaďte pozdĺžne so stenou.

USPORIADANIE ŠKÁR
Ak majú dlaždice a obkladačky rovnakú veľkosť,
vyrovnajte škáry medzi dlaždicami podľa škár medzi
obkladačkami. Zaistite, aby na škáry nadväzovali aj
škáry v obkladoch susedných miestností. Dilatačné
škáry musia byť umiestnené presne pod krídlo dverí,
pričom je potrebné dodržať aj dilatačné škáry
v liatej podlahe.
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LEPENIE OBKLADU NA STENÁCH
1 Založenie prvého radu obkladu
Pri inštalácii obkladov od podlahy smerom k stropu urobte
v polovičke výšky plánovaného obkladu vodorovnú čiaru
v mieste škáry budúceho obkladu tak, aby pri lepení
jednotlivých obkladov smerom k podlahe vznikol priestor
na nalepenie dlažby vrátane vrstvy lepidla (najmenej 5
mm) a priestor na vtlačenie silikónového tmelu na pružné
utesnenie styku podlaha/stena.
2 Nanesenie lepidla
Lepidlo naneste rovnou stranou hladidla vždy len na
takú veľkú plochu, ktorú dokážete obložiť v priebehu
otvoreného času lepidla.
3 Zarovnanie vrstvy lepidla
Vrstvu lepidla zarovnajte na požadovanú hrúbku ozu-

beným hladidlom. V miestnostiach so zvýšenou vlhkosťou
by malo byť lepidlo v hornej časti obkladu nanesené
v horizontálnom smere. Pokiaľ lepidlo na povrchu
zaschne (skúška dotykom), nie je zaručené priľnutie
k obkladačke. Už nanesené lepidlo musí byť odstránené
a je potrebné naniesť čerstvé lepidlo.
4 Ukladanie obkladu
Obklad priložte a vtlačte do vrstvy lepidla.
Najvhodnejšie je každú obkladačku priložiť tesne
k predchádzajúcej a potom ju odsunúť tak, aby vznikla
škára rovnakej šírky. Tým je zaistené, že nedôjde
k znečisteniu škáry lepidlom. Zvyšky lepidla odstráňte zo
škáry, resp. zotrite hubkou a plochu nechajte dokonale
vyschnúť.

VEĽKOSŤ ZUBA HLADIDLA VOLÍME PODĽA DANÉHO OBKLADU ALEBO DLAŽBY
DĹŽKA OBKLADU
do 100 mm
100 až 200 mm
200 až 330 mm

od 330 mm

VEĽKOSŤ ZUBA

> 10 mm

6 mm

8 mm

10 mm

1

2

3

4
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LEPENIE DLAŽBY
1 Nanesenie a zarovnanie vrstvy lepidla
Lepidlo naneste hladidlom na celú plochu. Ozubenou stranou hladidla zarovnajte vrstvu lepidla
na potrebnú hrúbku.
2 Ukladanie dlažby
Prvú dlaždicu priložte k stene. Podľa nej vyrovnajte
prvý rad. Dlaždicu pevne vtlačte do vrstvy lepidla
a pritlačte ju. Postupujte obdobne ako pri obkladaní stien.

3 Soklové dlaždice
Kladú sa až po vyškárovaní podlahy! Je potrebné ich podložiť napr. lepenkovým pásom, obkladačskými krúžkami alebo obvodovou tesniacou
páskou, aby bola zachovaná pohybová škára.
Pri dlaždiciach profilu „L“ na ukončenie dlažby
na balkónoch a terasách by sa kratšia časť mala
nachádzať vo vzdialenosti do 5 mm od vonkajšej
hrany. Kratšia časť sa nelepí.

POUŽÍVAJÚ SA 3 TECHNIKY APLIKÁCIE LEPIDLA
Floating

Floating – Buttering

TECHNIKA APLIKÁCIE

pomocou hladidla naneste na
podklad a prečešte

pomocou špachtle alebo hladidla
naneste na lepený prvok a prečešte

pomocou hladidla naneste na lepený
prvok i podklad a prečešte

MIESTO APLIKÁCIE

steny a podlahy, interiér

steny – napr. soklové pásky, malé
opravy

podlahy: prírodný kameň, exteriér,
vykurované podlahy, balkóny a terasy

2

Tip

1

Buttering

RÝCHLE UKLADANIE DLAŽBY:
S použitím lepidla Knauf
FLEXKLEBER SCHNELL
skrátite čas práce na
minimum – dlažba je
pochôdzna už po troch
hodinách!

3
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OBKLAD NA OBKLAD
Nepáčia sa vám staré obklady z minulých desaťročí v kúpeľni alebo kuchyni, ale nechcete
renovovať celú miestnosť? V takom prípade môžete využiť jednoduchý a rýchly spôsob renovácie.
Staré, pevne prilepené obklady sa jednoducho
„prelepia“ novými obkladačkami. Odpadá tým
nákladné odstraňovanie starého obkladu, pri
ktorom sa veľmi práši. Ideálnym lepidlom pre
takúto rekonštrukciu je Knauf SUPERKLEBER,
ktoré je možné bez miešania a uvoľňovania
cementového prachu spracovať priamo z vedra
a navyše nie je potrebné podklad penetrovať.
Pred nanesením lepidla je potrebné očistiť starý
obklad a poklepaním skontrolovať, či starý
obklad drží pevne na podklade. Lepidlo naneste,
rovnomerne ho rozotrite a zarovnajte hladidlom.
Vložte obkladačku na vrstvu lepidla a pritlačte ju.

SUPERKLEBER

Trieda D1TE podľa STN EN 12004-1

Disperzné stavebné vodotesné lepidlo určené na tenkovrstvové kladenie
nasiakavých aj nenasiakavých keramických obkladov na stabilných, najmä
nenasiakavých a ťažko polepiteľných podkladoch a pod. Špeciálne
určené na lepenie „obkladov na obklad“. Použitie v interiéri.
Neškodné pri styku s potravinami.
 Priľnavosť k podkladu: min. 0,5 N/mm²
 Spotreba: 2,4 kg/m2 pri veľkosti zuba 6 mm
 Balenie: vedro 1, 3, 7 kg
 Doba skladovania: 12 mesiacov
 Podrobné informácie: Technický list produktu
 Maximálny rozmer obkladu 30 × 30 cm
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PREHĽAD CEMENTOVÝCH LEPIDIEL
KNAUF FLIESENKLEBER N

Trieda C1T podľa STN EN 12004-1

Základné stavebné lepidlo určené na tenkovrstvové kladenie nasiakavých
keramických obkladov a dlažieb na stabilných podkladoch, najmä
v interiéri. V exteriéri s obmedzeným použitím. Neškodné pri styku
s potravinami.
 Priľnavosť k podkladu: min. 0,5 N/mm²
 Spotreba: 2,2 kg/m² pri veľkosti zuba 6 mm
 Pochôdzne po 24 hodinách
 Balenie: vrece 5 a 25 kg
 Doba skladovania: 24 mesiacov
 Podrobné informácie: Technický list produktu

KNAUF EASYKLEBER

Trieda C2TE podľa STN EN 12004-1

Špeciálne stavebné lepidlo určené na tenkovrstvové kladenie
nasiakavých aj nenasiakavých keramických obkladov a dlažieb
na stabilných podkladoch najmä v interiéri. V exteriéri s obmedzeným
použitím. Neškodné pri styku s potravinami.
 Vysoká priľnavosť k podkladu, min: 1 N/mm²
 Možnosť lepenia systémom Buttering Floating
 Spotreba: 2,2 kg/m² pri veľkosti zuba 6 mm
 Pochôdzne po 24 hodinách
 Balenie: vrece 25 kg
 Doba skladovania: 24 mesiacov
 Podrobné informácie: Technický list produktu
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PREHĽAD CEMENTOVÝCH LEPIDIEL
KNAUF FLEXKLEBER

Trieda C2TE S1 podľa STN EN 12004-1

Špeciálne flexibilné stavebné lepidlo určené na kladenie nasiakavých
aj nenasiakavých keramických obkladov a dlažieb, vrátane veľkoformátových, prírodného tmavého kameňa na stabilných podkladoch.
Vhodné na vykurované podlahy, balkóny, terasy, bazény, fasády a pod.
Neškodné pri styku s potravinami. Použitie v interiéri aj exteriéri.
 Vysoká priľnavosť k podkladu: min. 1 N/mm²
 Možnosť lepenia systémom Buttering Floating
 Spotreba: 2 kg/m² pri veľkosti zuba 6 mm
 Pochôdzne po 24 hodinách
 Balenie: vrece 5 a 25 kg
 Doba skladovania: 24 mesiacov
 Podrobné informácie: Technický list produktu

KNAUF FLEXKLEBER WEISS Trieda C2TE S1 podľa STN EN 12004-1

Čisté biele špeciálne flexibilné lepidlo na kladenie sklenených obkladov
a dlažieb, mozaiky, prírodného, najmä bieleho kameňa na stabilných
podkladoch. Vhodné na vykurované podlahy, balkóny, terasy. Neškodné
pri styku s potravinami. Použitie v interiéri aj exteriéri.
 Vysoká priľnavosť k podkladu: min. 1 N/mm²
 Možnosť lepenia systémom Buttering Floating
 Spotreba: 2 kg/m² pri veľkosti 6 mm
 Pochôdzne po 24 hodinách
 Balenie: vrece 5 a 25 kg
 Doba skladovania: 24 mesiacov
 Podrobné informácie: Technický list produktu
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KNAUF FLEXKLEBER SCHNELL Trieda C2FT S1 podľa STN EN 12004-1

Rýchlo tuhnúce flexibilné cementové lepidlo so zníženým sklzom určené
na lepenie všetkých bežných druhov keramických obkladov a dlažieb
vrátane spekaných, z tmavého prírodného i umelého kameňa na
stabilných podkladoch. Vhodné na kladenie na plochy, ktoré majú byť
rýchlo pochôdzne, napr. schody, chodby, sanitárne miestnosti. Použitie
v interiéri aj exteriéri.
 Vysoká priľnavosť k podkladu: min. 1 N/mm2
 Možnosť lepenia „dlažby na dlažbu“
 Spotreba: 2,2 kg/m2 pri veľkosti zuba 6 mm
 Pochôdzne po 3 hodinách
 Balenie: vrece 20 kg
 Doba skladovania: 24 mesiacov
 Podrobné informácie: Technický list produktu
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ŠKÁROVANIE OBKLADOV A DLAŽIEB

ŠKÁROVACIE HMOTY
Škáry sú určené na vyrovnanie rozmerových rozdielov medzi dlaždicami a zároveň vyrovnávajú vnútorné napätie. Pre akúkoľvek šírku škáry od 2 do 15 mm je možné vyberať zo štyroch
typov škárovacích hmôt (prehlaď na str. 6 a 35 – 36).
Vlastnosti škárovacích hmôt Knauf
 Flexibilné
 Stálofarebné
 Oteruvzdorné
 Odolné proti plesniam

Farebné možnosti
Farebné možnosti škárovacích hmôt ideálne doplňujú
módny štýl a zároveň dokonale zvýrazňujú aj plochy
obložené bielym obkladom. Ponuka obsahuje 18
odtieňov. Jednotnú farebnosť zabezpečujú farebne
zladené sanitárne silikóny.

Tip

PRI POUŽITÍ ŠKÁROVACEJ HMOTY KNAUF FUGENBUNT OCENÍTE NAJMÄ:
 Jednoduché miešanie
 Skrátenie času spracovania

 Jednoduché čistenie povrchu
 Zvýšenie tvrdosti povrchu škáry

NA WWW.SKARUJ.SK JE MOŽNÉ SI VYSKÚŠAŤ INTERAKTÍVNU VZORKOVNICU
AJ SPOČÍTAŤ SPOTREBU ŠKÁROVACEJ HMOTY.
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ŠKÁROVANIE OBKLADOV A DLAŽIEB

POSTUP ŠKÁROVANIA OBKLADOV
1 Pred škárovaním nechajte lepidlo poriadne vyschnúť – zostatková vlhkosť môže spôsobiť nežiadúce zafarbenie škárovacej hmoty. Škáry dôkladne
vyčistite – rozdielna hĺbka škáry môže vytvoriť iný
farebný odtieň. Rohové, napájacie a dilatačné spoje
neškárujte, tie je potrebné vyplniť po škárovaní sanitárnym silikónom Knauf SILIKON-SANITÄR (viac na
str. 38).

Pripravenú škárovaciu hmotu naneste gumenou
stierkou a roztierajte ju krížom šikmo ku škáram.
Prebytočný materiál odstráňte v smere šikmo ku
škáram. Pokiaľ škáry nie sú dokonale vyplnené, môže
sa škárovanie zopakovať (po cca 5 až 20 min.).

Tip

2

1

3 Len čo škárovacia hmota získa matný vzhľad (skúška dotykom), očistite obklad navlhčeným, dobre
vyžmýkaným penovým hladidlom. Prípadný zvyškový
cementový povlak na obklade odstráňte prípravkom
Knauf ZEMENTSCHLEIER-ENTFERNER (viac na str.
40).

Pozor: Prípravok Knauf ZEMENTSCHLEIER-ENTFERNER nesmie prísť do kontaktu so škárovacou
hmotou!

Silno nasiakavý črep obkladačiek sa často vyznačuje nerovnomernou nasiakavosťou. To môže
nepriaznivo ovplyvniť pevnosť a farebný odtieň škárovacej hmoty. Z tohto dôvodu nasiakavé
podklady rovnomerne navlhčite špongiou, avšak v škáre nesmie ostať stáť voda.

2

3
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ŠKÁROVANIE
ŠKÁROVANIEDLAŽBY
OBKLADOV A DLAŽIEB

POSTUP ŠKÁROVANIA DLAŽBY
1 Pred škárovaním musí byť lepidlo dokonale
vyschnuté. Naneste škárovaciu hmotu postupne
na jednotlivé časti čistej dlažby a roztiahnite ju
v smere šikmom ku škáram.

Tip

2 Prebytočný materiál stiahnite a v prípade potreby postup opakujte o cca 5 až 20 min.

1

3
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3 Len čo škárovacia hmota získa matný vzhľad
(skúška dotykom), očistite obklad navlhčeným,
dobre vyžmýkaným penovým hladidlom. Pružné
utesnenie napájacích škár sa dosiahne sanitárnym silikónom Knauf SILIKON-SANITÄR (viac na
str. 38).

 Pri nákupe skontrolujte, či majú všetky balenia škárovacích hmôt rovnaké číslo šarže, pre
zaistenie rovnakého odtieňa.
 Snažte sa dodržať presný zmiešavací pomer vody so škárovacou hmotou z dôvodu
zabezpečenia rovnakého farebného odtieňa.
 Škáry čistite len mierne navlhčenou špongiou. Pozor: V prípade nanesenia väčšieho množstva
vody pri umývaní plochy môže dôjsť k výraznej zmene farebného odtieňa!

2

ŠKÁROVANIE OBKLADOV A DLAŽIEB

PREHĽAD ŠKÁROVACÍCH HMÔT
KNAUF FUGENBUNT

Škáry šírky 2 – 8 mm

Cementová škárovacia hmota so zníženou nasiakavosťou a zvýšenou
odolnosťou proti oderu. Pre všetky bežné typy obkladov a dlažieb.
Použitie v interiéri aj exteriéri. Neškodné pri styku s potravinami.
 Široká škála 18 farebných odtieňov
 Silikónové tmely korešpondujú s odtieňmi škárovacích hmôt
 Spotreba: 0,5 kg/m2 pri veľ. dlaždíc 30 × 30 cm, hr. 10 mm
a šírke škáry 5 mm
 Balenie: vrece 2, 5, 10 kg
 Doba skladovania: 24 mesiacov
 Podrobné informácie: Technický list produktu

KNAUF FUGENBREIT

Škáry šírky 5 – 12 mm

Cementová škárovacia hmota pre široké škáry so zníženou nasiakavosťou a zvýšenou odolnosťou proti oderu. Pre všetky bežné typy obkladov
a dlažieb. Použitie v interiéri aj exteriéri. Neškodné pri styku s potravinami.
 Odtiene: biela (korenie a soľ), sivá, svetlo- a tmavo hnedá
 Spotreba: cca 1,3 kg/m2 pre obklad 30 × 30 cm, hr. 10 mm a šírka
škáry 10 mm
 Balenie: vrece 5 kg
 Doba skladovania: 24 mesiacov
 Podrobné informácie: Technický list produktu
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PREHĽAD ŠKÁROVACÍCH HMÔT
KNAUF FLEXFUGE SCHNELL

Škáry šírky 2 – 15 mm

Profesionálna, cementová, rýchlo tuhnúca, vysoko flexibilná škárovacia
hmota so zníženou nasiakavosťou a zvýšenou odolnosťou proti oderu.
Na povrchu vytvára perlový efekt. Pre všetky bežné typy dlažby vrátane
sklenenej mozaiky. Ideálne na škárovanie balkónov, terás, vykurovaných
podláh a priestorov s vysokou vlhkosťou. Neškodné pri styku
s potravinami.

Odtiene:
Silbergrau, Manhattan,
Bahamabeige, Zementgrau,
Hellbraun, Anthrazit
Pozor! Odtiene tejto škárovacej hmoty nemusia
celkom korešpondovať s odtieňmi sanitárnych
silikónov! Použitie v interiéri aj exteriéri.

 Pochôdzne po 2 hodinách
 Spotreba: cca 0,6 kg/m² pri dlažbe 30 × 30 cm, hr. 10 mm a šírka
škáry 5 mm
 Balenie: vrece 5 kg
 Doba skladovania: 24 mesiacov
 Podrobné informácie: Technický list produktu

KNAUF MARMOR- & GRANIT-FUGE

Škáry šírky 2 – 10 mm

Profesionálna, cementová, rýchlo tuhnúca, vysoko flexibilná škárovacia
hmota so zníženou nasiakavosťou a zvýšenou odolnosťou proti oderu.
Na povrchu vytvára perlový efekt. Na škárovanie prírodného kameňa,
obzvlášť mramoru, žuly a sklenenej mozaiky. Ideálny na škárovanie
balkónov, terás, vykurovaných podláh a priestorov s vysokou vlhkosťou.
Neškodné pri styku s potravinami. Použitie v interiéri aj exteriéri.

Odtiene: Carrarská biela,
Carrarská sivá
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 Pochôdzne po 2 hodinách
 Spotreba: cca 0,8 kg/m2 pri veľ. dlaždíc 20 × 20 cm
 Balenie: vrece 5 kg
 Doba skladovania: 24 mesiacov
 Podrobné informácie: Technický list produktu

SILIKÓNOVÉ TMELY

PRUŽNÉ UTESNENIE ŠKÁR
Pokiaľ nemajú popraskať škáry, ktoré sú vystavené pôsobeniu mechanických pohybov a teplotných
zmien, je potrebné tieto pohyblivé škáry vyplniť trvalo pružným silikónom alebo MS polymérom.
To platí hlavne pre:
 Kútové škáry (stena/stena a podlaha/stena)
 Napájacie škáry (napr. sanitárne objekty)
 Dilatačné spoje (veľké podlahové plochy,
je potrebné dodržať dilatačné spoje v liatej
podlahe)
 Deliace škáry v podlahovej krytine

Tieto škáry nesmú byť vyplnené škárovacou hmotou
(napr. môžu byť prelepené krepovou páskou). Musia z nich byť odstránené zvyšky lepidla a škárovacej hmoty. Tu sa použije sanitárny silikón.

1 Zo škár poriadne odstráňte zvyšky lepidla a
iné nečistoty (okraje škáry sa môžu prelepiť krepovou páskou).

2 Ešte čerstvý tmel navhčite roztokom umývacieho prostriedku vo vode (napr. štetcom alebo
rozprašovačom na kvety). Nepoužívajte farebné
umývacie prostriedky.
3 Prebytočný materiál zotrite.
4 Povrch dôkladne vyhlaďte. Prípadne nalepenú
lepiacu pásku strhnite až ku škáre.

Odrežte špičku kartuše v takej polohe, aby veľkosť
otvoru zodpovedala šírke príslušnej škáry. Vytláčacou pištoľou rovnomerne naneste silikón do škáry.

1

2

3

4
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SILIKÓNOVÉ TMELY

PREHĽAD SILIKÓNOV
KNAUF SILIKON – SANITÄR
Sanitárny silikón
Na utesnenie škár v hygienických a mokrých priestoroch vrátane
dilatačných škár. 18 odtieňov. Použitie v interiéri aj exteriéri.
 Bráni rastu plesní a mikroorganizmov
 Vysoká odolnosť proti starnutiu, vynikajúca priľnavosť k podkladu
 Rýchly prechod do nelepivého stavu
 Spotreba: 1 kartuša/12 bm pri šírke a hĺbke škáry 5 mm
 Balenie: 310 ml kartuša
 Podrobné informácie: Technický list produktu

KNAUF MARMOR- AND GRANIT-SILICON
Na trvalo pružné vyškárovanie dosiek z mramoru a prírodného kameňa,
napr. žuly, pieskovca, kremeňa, porfýru. Vnútorné i vonkajšie použitie.
 Odolný proti plesniam, klimatickým vplyvom
 Farba biela, sivá
 Spotreba: 1 kartuša/12 bm pri šírke a hĺbke škáry 6 mm
 Balenie: 300 ml kartuša

KNAUF POWER ELAST
Hybridný MS polymérový tmel
Na trvalo pružné a vysoko tesné spojenie sanitárneho zariadenia
s obkladom, vyplnenie dilatačných spojov a lepenie tesniacej
a separačnej fólie Knauf na balkónoch a terasách.
 Vysoká priľnavosť a trvalá pružnosť
 Pretierateľný po 4 hodinách
 Veľmi malé zmrašťovanie, UV stabilný, na vonkajšie použitie
 Farba: biela
 Spotreba: 1 kartuša/8 bm pri šírke a hĺbke škáry 6 mm
 Balenie 310 ml kartuša
 Podrobné informácie: Technický list produktu
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ČISTENIE A OCHRANA

RIEŠENIE PRE KAŽDÝ POVRCH
Optimálny výsledok je zaručený len v prípade, že
používate výrobky, ktoré sú zvlášť prispôsobené
jednotlivým materiálom, resp. dielcom.
Z tohto dôvodu sa používajú na impregnovanie
a ochranu nenasiakavých obkladov z jemnej
kameniny iné prostriedky ako obklady z nasiakavého
mramoru a prírodného kameňa.

Výrobky Knauf zahŕňajú širokú ponuku prostriedkov
na impregnáciu, čistenie a údržbu a teda umožňujú
ponúknuť správny produkt do kúpeľne, kuchyne či na
podlahové krytiny doma alebo v záhrade.
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ČISTENIE A OCHRANA

PREHĽAD PROSTRIEDKOV NA ČISTENIE
A ÚDRŽBU
KNAUF ZEMENTSCHLEIER – ENTFERNER
Odstraňovač cementového povlaku
Odstraňuje zvyšky cementu, malty, vápenné usadeniny a nečistoty, ktoré
ostávajú na povrchu, vrátane korozívnych častíc. Vhodný aj na čistenie
parapetov. Použitie v interiéri aj exteriéri.
 Spotreba: 1 l/cca 10 – 15 m²
 Balenie: 1 l
 Podrobné informácie: Technický list produktu

KNAUF STEINREINIGER
Čistič kameňa
Vysoko aktívny prostriedok na odstraňovanie väčších zvyškov betónu
a malty, povrchových usadenín a predovšetkým na čistenie silno
znečistených záhradných stien a zámkovej dlažby. Vyčistí aj náradie od
zaschnutých cementových zvyškov. Použitie v interiéri aj exteriéri.
 Spotreba: 1 l/cca 10 – 15 m²
 Balenie: 1 l
 Podrobné informácie: Technický list produktu

KNAUF KLINKERÖL
Klinkerový olej
Na ošetrenie klinkerových, keramických a tehlových obkladov. Chráni
a robí povrchy odolnejšími. Zintenzívňuje farbu obkladov (mokrý vzhľad)
bez lesku.
 Spotreba: 1 l/cca 10 – 20 m2
 Balenie: 1 l
 Podrobné informácie: Technický list produktu
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KNAUF STEINSIEGEL
Glazúra na kameň
Zvýrazňuje farbu a štruktúru (mokrý efekt) a uľahčuje následnú údržbu
plôch. Vhodné na všetky bežné druhy hrubého prírodného aj umelého
kameňa.
 Spotreba: 1 l/cca 10 – 20 m2
 Balenie: 1 l
 Podrobné informácie: Technický list produktu

KNAUF BALKON UND TERRASSEN –
IMPRÄGNIERUNG
Impregnácia na balkóny a terasy
Na vytvorenie vodoodpudivej impregnácie na povrchu dlažby, kameňa
a betónu. Zvyšuje nepriepustnosť balkónov a terás proti dažďovej vode.
Použitie v interiéri aj exteriéri.
 Spotreba: 1 l/cca 3 – 5 m2
 Balenie: 1 l
 Podrobné informácie: Technický list produktu
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RIEŠENIE PRE TERASY A BALKÓNY

UKLADANIE DLAŽBY NA TERASÁCH
A BALKÓNOCH
1. PODKLAD
2. VYROVNÁVACIA VRSTVA (na lokálne opravy)
napr. Knauf BN 30

3. SPEVŇUJÚCI PENETRAČNÝ NÁTER
napr. Knauf HĹBKOVÁ PENETRÁCIA/TIEFENGRUND

4. IZOLÁCIA PROTI VLHKOSTI

Knauf HYDROIZOLÁCIA EXTERIÉR 2K/HYDROFLEX

5. TESNIACA BANDÁŽ

Knauf FLÄCHENDICHTBAND/HYDROFLEX

6. CEMENTOVÉ FLEXIBILNÉ LEPIDLO
napr. Knauf FLEXKLEBER/FLEXKLEBER SCHNELL

7. CEMENTOVÁ ŠKÁROVACIA HMOTA
napr. Knauf FUGENBUNT

8. SILIKÓN NA UTESNENIE ROHOVÝCH SPOJOVACÍCH ŠKÁR
napr. Knauf SILIKON – SANITÄR
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RIEŠENIE PRE TERASY A BALKÓNY
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RIEŠENIE PRE KÚPEĽNE

LEPENIE OBKLADOV A DLAŽBY
VRÁTANE HYDROIZOLÁCIE
1. PODKLAD
2. SPEVŇUJÚCI PENETRAČNÝ NÁTER
napr. Knauf HĹBKOVÁ PENETRÁCIA

3. IZOLÁCIA PROTI VLHKOSTI
Knauf TEKUTÁ HYDROIZOLÁCIA

4. TESNIACA BANDÁŽ

Knauf FLÄCHENDICHTBAND/HYDROFLEX

5. CEMENTOVÉ FLEXIBILNÉ LEPIDLO
napr. Knauf FLEXKLEBER/EASYKLEBER

6. CEMENTOVÁ ŠKÁROVACIA HMOTA
napr. Knauf FUGENBUNT

7. SILIKÓN NA UTESNENIE ROHOVÝCH SPOJOVACÍCH ŠKÁR
napr. Knauf SILIKON SANITÄR/POWER ELAST
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POZNÁMKY
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POZNÁMKY
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Zosilnite ticho!

KNAUF PODPORA
www.facebook.com/
knaufbratislava info@knauf.sk
www.knauf.sk

KNAUF ŠKOLENIA
Informácie o školeniach nájdete na stránke
www.knauf.sk.

KNAUF ELEKTRONICKY
Technickú dokumentáciu, informácie o produktoch
a veľa ďalšieho nájdete na našich webových
stránkach.

PREDAJNÉ MIESTA KNAUF

Technické zmeny vyhradené. Nami poskytovaná záruka sa vzťahuje iba na kompletný systém KNAUF zhotovený podľa technologických postupov predpísaných spoločnosťou Knauf. Údaje týkajúce
sa spotreby, množstva a vyhotovenia sú empirické hodnoty, ktoré sa v prípade významne odlišných okolností môžu líšiť od skutočnosti. V takom prípade odporúčame kontaktovať technické oddelenie
spoločnosti Knauf. Všetky práva vyhradené. Zmeny, dotlač a fotomechanická reprodukcia – a to aj častí – si vyžaduje schválenie zo strany spoločnosti Knauf Bratislava, s. r. o.

Knauf Bratislava, s. r. o.
Einsteinova 19
851 01 Bratislava
Telefón: +421 2 582 40 811
E-mail: info@knauf.sk
www.knauf.sk

