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NÁVOD NA MONTÁŽ A LEPENÍ FASÁDNÍCH OBKLADŮ IMITUJÍCÍCH KÁMEN. 

Před použitím je třeba si pozorně přečíst návod, aby bylo možné vyhnout se zbytečným chybám 

a opravám. Lepení by se mělo provádět při teplotě v rozmezí 5-25°C, v případě exteriéru za 

sucha bez deště. Podklad, na který budete lepit obklady INCANA musí být rovný, suchý, čistý, 

pevný, soudržný a stabilní s dostatečnou nosností. Před lepením obkladů se doporučuje podklad 

napenetrovat vhodnou penetrací. V případě, že je fasádní obklad na rubové straně příliš hladký 

(sklovitý), je nutné jej zdrsnit pomocí ocelového kartáče a případné nesoudržné části z jeho 

rubové strany očistit. Dle potřeby obruste případné otřepy na hranách obkladu a odstraňte 

případné nerovnosti. Doporučujeme použití zlepšeného cementového lepidla, vhodného k 

lepení betonových obkladů, min. třídy C2 (např. C2TE). Lepidlo nanášejte na podklad pomocí 

zubové stěrky a stejně tak naneste tenkou hladkou vrstvu lepidla i na rubovou stranu obkladu. 

Přebytečné množství lepidla, vytlačeného při lepení, opatrně odstraňte pomocí zednické lžíce a 

vyhněte se zašpinění bočních hran obkladu. Případné zašpinění obkladu, vzniklé během lepení, 

odstraňte okamžitě pomocí vlhké houbičky. Při lepení v exteriéru je nutné zabezpečit nalepené 

obklady proti dešti až do doby úplného vyschnutí lepidla. 

V průběhu lepení je doporučeno odebírat obklady střídavě z více balení, díky čemuž je 

dosaženo lepšího výsledného efektu v ploše při současné minimalizaci vzniku případných 

možných kontrastů a drobných barevných rozdílů. V ideálním případě, pokud je to možné, 

doporučujeme výslednou plochu obkladu předem seskládat nasucho na zemi. 

Odlišně zbarvená místa na povrchu obkladů jsou vyrobené úmyslně a vzhledem k technologii 

výroby je defacto každý kus obkladu originál. Každá výrobní dávka se tak může vykazovat 

mírně odlišnou barevností a odstínem. 

Pro řezání fasádních betonových obkladů použijte nástroje vybavené diamantovým kotoučem 

na řezání kamene nebo betonu. Po uříznutí zbavte jednotlivé části obkladu prachu z řezání. 

Po úplném vyzrání lepidla, cca 14 dní po nalepení, doporučujeme obklady naimpregnovat 

impregnací INCANA, tím se minimalizuje riziko vzniku vápenných výkvětů a zvýší se ochrana 

barvy obkladů. Případné vápenné výkvěty jsou přirozeným chemicko-fyzikálním jevem. 

Příčina výkvětů vzniklých po nalepení obkladů je nezávislá od výrobce obkladů a reklamace se 

na něj nevztahují. POZNÁMKA: Informace ohledně impregnace jednotlivých výrobků 

INCANA jsou obsažené na etiketě balení výrobku: √ – je nutná impregnace výrobku, x – není 

nutná impregnace výrobku. 

Před zahájením lepení je nutné zkontrolovat, zda výrobek nemá zjevné vady. Společnost 

INCANA nenese zodpovědnost za špatně provedenou montáž nebo za použití nevhodné 

stavební chemie jiných výrobců a dodavatelů. Na reklamace ohledně poškozených obkladů, 

vad obkladů, rozměrů a barevných rozdílů nahlášených po nalepení obkladů nebude brán zřetel. 

 

POZNÁMKA: 

Fasádní obklady napodobující cihlové pásky jsou prodávané na metry čtvereční (m2), včetně 

již započítané spáry. 

Přípustná odchylka obsahu balení je cca ±5%. 

Detailní informace ohledně montáže jednotlivých výrobků najděte na našich webových 

stránkách: www.incana.pl 

 

 

 

 

 

 

 



SK 

NÁVOD NA MONTÁŽ A LEPENIE FASÁDNYCH OBKLADOV imitujúcich KAMEŇ. 

Pred použitím je potrebné si pozorne prečítať návod, aby ste sa vyhli zbytočným chybám a 

opravám. Lepenie by sa malo vykonávať pri teplote v rozmedzí 5-25 ° C, v prípade lepenia v 

exteriéri za sucha bez dažďa. Podklad, na ktorý budete lepiť obklady INCANA musí byť rovný, 

suchý, čistý, pevný, súdržný a stabilný s dostatočnou nosnosťou. Pred lepením obkladov sa 

odporúča podklad napenetrovať vhodnou penetráciou. V prípade, že je fasádny obklad na 

rubovej strane príliš hladký (sklovitý), je nutné ho zdrsniť pomocou oceľovej kefy a prípadné 

nesúdržné časti z jeho rubovej strany očistiť. Podľa potreby obrúste prípadné odštiepené miesta 

na hranách obkladu a odstráňte prípadné nerovnosti. Odporúčame použitie zlepšeného 

cementového lepidla, vhodného na lepenie betónových obkladov, min. triedy C2 (napr. C2TE). 

Lepidlo nanášajte na podklad pomocou stierky a rovnako tak naneste tenkú hladkú vrstvu 

lepidla aj na rubovú stranu obkladu. Prebytočné množstvo lepidla, vytlačeného pri lepení, 

opatrne odstráňte pomocou murárskej lyžice a vyhnite sa zašpineniu bočných hrán obkladu. 

Prípadné zašpinenia obkladu, vzniknuté počas lepenia, odstráňte okamžite pomocou vlhkej 

hubky. Pri lepení v exteriéri je nutné zabezpečiť nalepené obklady proti dažďu až do doby 

úplného vyschnutia lepidla. 

V priebehu lepenia je odporúčané odoberať obklady striedavo z viac balení, vďaka čomu 

dosiahnete lepší výsledný efekt na ploche a súčasne minimalizujete vznik možných kontrastov 

a drobných farebných rozdielov. V ideálnom prípade, ak je to možné, odporúčame výslednú 

plochu obkladu vopred poskladať nasucho na zemi. 

Odlišne zafarbené miesta na povrchu obkladov sú vyrobené úmyselne a vzhľadom na 

technológiu výroby je defacto každý kus obkladu originál. Každá výrobná dávka sa tak môže 

vykazovať mierne odlišnou farebnosťou a odtieňom. Pre rezanie fasádnych betónových 

obkladov použite nástroje vybavené diamantovým kotúčom na rezanie kameňa alebo betónu. 

Po odrezaní, zbavte jednotlivé časti obkladu prachu z rezania. 

Po úplnom vyzretí lepidla, cca 14 dní po nalepení, odporúčame obklady naimpregnovať 

impregnáciou INCANA, tým sa minimalizuje riziko vzniku vápenatých výkvetov a zvýši sa 

ochrana farby obkladov. Prípadné vápenaté výkvety sú prirodzeným chemicko-fyzikálnym 

javom. Príčina výkvetov vzniknutých po nalepení obkladov je nezávislá od výrobcu obkladov 

a reklamácie sa na ne nevzťahujú.  

POZNÁMKA: Informácie ohľadom impregnácie jednotlivých výrobkov INCANA sú 

obsiahnuté na etikete balenia výrobku: √ - je nutná impregnácia výrobku, x - nie je nutná 

impregnácia výrobku. 

Pred začatím lepenia je nutné skontrolovať, či výrobok nemá zjavné vady. Spoločnosť 

INCANA nenesie zodpovednosť za zle vykonanú montáž alebo za použitie nevhodnej 

stavebnej chémie iných výrobcov a dodávateľov. Na reklamácie ohľadom poškodených 

obkladov, vád obkladov, rozmerov a farebných rozdielov nahlásených po nalepení obkladov 

nebude braný ohľad. 

 

POZNÁMKA: 

Fasádne obklady napodobňujúce tehlové pásky sú predávané na metre štvorcové (m2), vrátane 

škáry. 

Prípustná odchýlka obsahu balenia je cca ± 5%. 

Detailné informácie o montáži jednotlivých výrobkov nájdete na našich webových stránkach: 

www.incana.pl 

 

 

 


