
1. Co budete potřebovat 
1. Ostré nůžky případně nůž nebo sádrokartonový 

odlamovací nůž 
2. Lepidlo na obklady podle typu podkladového povrchu 
3. Ozubenou nebo kovovou stěrku pro nanášení lepidla s 

výškou zubu 2 – 4 mm 
4. Gumový váleček a silný štětec s krátkou srstí nebo 

zubní kartáček 

 

2. Povrch omítky musí být rovný, suchý a stabilní, 
nemastný a mrazuvzdorný. 
Všechny podkladové plochy musí být rovné, hladké, suché 
a stabilní, čisté, odmaštěné s dostatečnou nosností bez 
přítomnosti prachu. Při venkovním použití musí být 
obkladové plochy také mrazuvzdorné. Staré omítky 
ošetřete základním penetračním nátěrem. Ten na zeď 
nanášejte pomocí plochého, širokého štětce. 

 

3. Minimální teplota při obkládání má být + 5 °C, 
maximální + 30 °C. 
Čerstvý obklad chraňte před deštěm. Při obkládání rohů v 
chladném počasí doporučujeme zadní část obkladu mírně 
nahřát např. zapalovačem nebo fénem. Vyjímka je u 
velkého vzoru (C, 100x100cm), zde musí být 
teplota pro manipulaci a lepení minimálně 16°C. 

 

4. Lepidlo nanášíme v tloušťce 2-4 mm na menší 
plochu cca 1m2 ozubenou stěrkou. 
Lepí se klasickými lepidly na obklady  např. Mapei, 
Betonol, Baukleber a Knauf atd. Na všechny druhy obkladů 
můžete použít jak bílé, tak i šedé lepidlo podle toho, jaký 
chcete docílit vzhled. Spáry vyplníme stejným lepidlem. 



5. Lepit mužete od horního nebo spodního okraje. 
Při nalepování obkladů dejte pozor na vodorovné a svislé 
umístnění. Tloušťka obkladů je rozdílná v rozmezí 2 - 4 
mm, čímž dosáhneme přírodní efekt. 

 

6. Obklad vtlačíme do lepidla tak, aby lepidlo bylo 
vytlačeno na okrajích. 
Dbejte na to aby pod celou plochou obkladu bylo lepidlo, 
neboť jen tak obklad řádně přilne a vytvrdne. Stlačení 
obkladu do lepidla provedete nejlépe jemným 
převálcováním gumovým válečkem. 

 

7. Spárování začneme, dokud lepidlo mezi 
jednotlivými obklady je měkké asi po nanesení 1 
m2. Nepotřebujete žádnou spárovací hmotu, pouze 
lepidlo. 
Na spárování použijeme silný štětec s krátkou srstí nebo 
zubní kartáček. Spárovací materiál musí sahat až po krycí 
fólii. Spárování bude lépe vypadat, když přejedeme spáry 
ještě jednou mokrým štětcem. 

 

8. Po uschnutí lepidla cca po 2- 4 hodinách nebo dle 
počasí odstraníme ochrannou fólii. 
Obklady je možné umývat vodou, kartáčkem nebo tlakovou 
vodou. Další možná úprava po vyzrání může být provedena 
průhledným ředěným lodním lakem na místech kde se 
nepotřebuje parapropustnost. 

 


