 			    SAMOLEPIACA KAMENNÁ DYHA				
Samolepiaci kamenný obklad je vyrobený z tenkých vrstiev pravého prírodného kameňa. Vďaka inovatívnej samolepiacej vrstve, už nebudete potrebovať tradičné lepidlá. Váš interiér dosiahne trojrozmerný vzhľad. Pre svoju nízku hmotnosť sú vhodné jak na steny i sadrokartón a umiestniť ich môžete kdekoľvek – v obývačke, detskej izbe, v kúpeľni, kuchyni či na schodisku.
ROZMER 		:  60 X 15 cm 
HRÚBKA 		:  1-2 mm
HMOTNOSŤ		:  3-4 kg / m2 
OBSAH BALENIA 	:  10ks (0,9m2) 
Návod pre inštaláciu samolepiacej kamennej dyhy :
	Miesto použitia :

	Interiér, alebo tiež miesto v exteriéry, ktoré nie je vystavené dažďu a snehu (zastrešená terasa, zádverie, závetrie a pod.) Vhodný podklad : omietka alebo keramický obklad

	Príprava podkladu

	Podklad (stena) musí byť suchý, čistý, súdržný a dostatočne únosný.

Odstráňte staré maľby, nátery alebo tapety
	Obkladanú plochu ošetrite penetračným náterom, čím zvýšite priľnavosť dyhy k podkladu
	Inštalácia

	Rozložte si kusy z viacerých krabíc na zem a vzájomne ich podľa potreby premiešajte, čím sa vyhnete farebným rozdielom jednotlivých plôch

Vytvorte si počiatočnú rovnú linku použitím vodováhy alebo lasera
Odstráňte tenký ochranný film zo zadnej strany obkladu
Priložte obklad ku podkladu (na stenu) a jemne ho zatlačte pričom si kontrolujte súbežnosť s linkou. Dodržujte tiež pravý uhol pri spájaní jednotlivých kusov.
	V prípade potreby je možné obklad rezať použitím silných železných nožníc alebo tiež kotúčovou pílou s diamantovým kotúčom. 
	Odporúčaná teplota pri inštalácii je vyššia ako 15 stupňov celzia 


	Údržba a čistenie obkladu

	Čistenie sa vykonáva teplou vodu. Pomocou mäkkého kartáča odstráňte väčšie nečistoty, následne opláchnite čistou vodou a vysušte, aby sa zamedzilo vzniku škvŕn od vodného kameňa. Nepoužívajte čistiace prostriedky s obsahom citrónu alebo octu, ktoré môžu spôsobiť poleptanie kameňa. 
	“Odlupovanie kameňa“ – cca 2-4 mesiace po inštalácii kameňa sa môžu odlupovať malé časti kameňa tzv. vločky, čo je prírodný proces ktorý nastáva v dobe , keď sa kamenný obklad aklimatizuje na nové prostredie. Tieto vločky zľahka odstráňte z povrchu. Proces prestane akonáhle sa obklad “usadí“

V mieste so zvýšeným výskytom vlhkosti ako napríklad v kúpeľni, v kuchyni alebo na prestrešenej terase či v závetrí odporúčame obklad ošetriť impregnáciou proti nasiakavosti. Tiež sa tým uľahčí čistenie kamenného obkladu. 
       V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať na tel, čísle 0940 515 717 alebo na adrese kontakt@kamenta.sk" kontakt@kamenta.sk
                                              www.kamenta.sk	

