


Zdá sa Vám doma všetko jednotvárne a nudné? Hľadáte niečo originálne?
Prečo si nedopriať niečo výnimočné z hlbín azúrového mora, modrej oblohy,
vône citrónovej kôry, červenej papriky alebo pestrofarebných látok, ktoré
môžete vidieť na cestách po Oriente?

Marocký cementový obklad je jedinečný. Každá dlaždica je ručne vyrobený
originál. Dodá Vášmu domovu alebo záhrade originálny a oku lahodiaci vzhľad.
Atraktívne sfarbenie obkladov vyplýva z použitia kvalitného cementu a
pigmentov.

Enaukstické dlažby dokážu vytvoriť nápaditý, rytmický vzor naprieč celou
miestnosťou. Nápaditosť a fantázia dostali priestor už aj v oblasti dlažieb a
obkladov. Akceptovateľné je všetko. Vzory ako kvety, geometria, ornamenty, či
šesťuholníkové obkladačky pripomínajúce včelí úľ.

Naše marocké dlažby je možné použiť v interiéri aj v exteriéri, na podlahové
vykurovanie, obklady stien alebo zástenu kuchynskej linky. Je možné ich použiť
plošne alebo ako doplnok na zvýraznenie miestnosti.
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1 PRÍPRAVA

POVRCH

Rovnako ako pri ostatných dlažbách, je veľmi
dôležité, aby bol povrch ( poter alebo stará
dlažba - podlaha, atď ..), suchý, hladký a úplne
rovný. Môže sa to zdať banálne, ale nerovný
povrch je zdrojom väčšiny problémov.

DESIGN

Je dobré mať pripravený návrh ako chceme
dlaždice ukladať. Hlavne v prípade
PATCHWORKu.

Na rub dlaždice nanesieme lepidlo, postupne
pospájame, aby sedel vzor. Za žiadnych okolností
nebúchať po dlaždiciach kladivom, aby sa
nepoškodili.

Medzery medzi dlaždicami nechávame o hrúbke
1-1,5 mm (na šírku špachtle). Pokiaľ používate
"krížiky" použiť 2 mm.

Pokiaľ potrebujete dlaždice orezať, použite
diamantový kotúč. Dlaždice režte v suchom stave.

2. Impregnácia

Následne je potrebné dlažbu naimpregnovať.
Vhodné sú prípravky na porézny povrch.

Impregnujte po celom povrchu. V prípade
vynechania kroku impregnácie ostane dlažba
nasiakavá a tým náchylná na špinenie a
usadzovanie prachu, či iných nečistôt. Po
impregnácii položte na dlažbu kúsok papiera,
pokiaľ je na druhý deň ešte mokrý, treba opäť
počkať. (minimálne 24 hodín)



3. Špárovanie

Špárovaciu hmotu používajte pružnú, (napr.
napr. Mapei Adesilex / Mapei Keracolor FF). V
žiadnom prípade by nemali byť používané
epoxidové škárovačky. Na ich odstránenie sú
potrebné epoxidové prípravky, ktoré môžu
poškodiť cementovú dlažbu. Používajte bielu
resp. bledú špárovaciu hmotu.

Metóda škárovania

uistite sa, že špárovacia hmota nie je vytláčaná
na cementovú dlažbu. Prebytočnú hmotu utrite
handričkou. Nenechávajte špárovaciu hmotu
zaschnúť mimo špár. Zaschnutú hmotu odstráňte
brúsny papierom.

6. Impregnácia

7. voskovanie

V namáhaných miestnostiach doporučujeme
dlažbu navoskovať. Vosk aplikujeme opakovane
každý 1-2 roky. Vhodné použiť vosk na nasiakavé
dlažby a riadiť sa pokynom výrobcu.

8. Starostlivosť, údržba

Po voskovaní doporučujeme dlažbu umyť v
studenej vode. Pre údržbu používajte PH
neutrálne čistiace prostriedky. Nepoužívať kyslé
čističe.

Ak po niekoľkých dňoch uvidíte biele škvrny -
kruhové, je to spôsobené sušením cementu.
Tieto kruhy za pár dní zmiznú. V prípade vyliatia
kyslých prípravkov resp. červeného vína,
urýchlene zotrieť, aby nedošlo k vsiaknutiu a
neželanej pigmentácii.

Pokiaľ dlažba pôsobí nečisto, je možné ju opäť
prebrúsiť, naimpregnovať a následne zavoskovať.
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