
UPOZORNĚNÍ – LEŠTĚNÉ DLAŽBY 
 

Leštěné dlažby se na rozdíl od ostatních běžných glazovaných dlažeb vyznačují 

specifickými vlastnostmi. Díky svému jedinečnému vzhledu jsou leštěné dlažby 

oceňovány a také hojně využívány celou řadou architektů. I z tohoto důvodu začíná mít 

stále více světových výrobců ve své nabídce tyto technologicky náročné leštěné dlažby. 

Užitná, ale i estetická hodnota dlažeb však není závislá pouze na kvalitě výroby, ale také 

zejména na údržbě a péči o danou dlažbu.  

 

Leštěná dlažba může ztratit svůj půvab z příčin, které nelze v žádném případě klást za 

vinu výrobci. K profesionálnímu pochybení často dochází již při samotné pokládce dlažeb 

nebo při nesprávné údržbě, či při nesprávném použití dlažby v nevhodných prostorách.  

 

Proto doporučujeme řídit se těmito pravidly: 

 

- před pokládkou zkontrolovat jednotnost odstínu a rozměru dlažby 

- pro lepení dlažeb používat vždy lepidla, která jsou vhodná pro konkrétní typ 

podkladu a pro místo užití dlažeb 

- při lepení je třeba dbát na co nejmenší znečištění lícního povrchu leštěných dlažeb 

a jakékoliv znečištění co nejdříve odstranit 

- pokud je na světlou dlažbu použita spárovací hmota s výrazným tmavým 

pigmentem doporučujeme otestovat spárování nedříve na malé ploše, mohlo by 

dojít k zabarvení povrchu dlažby 

- při spárování je nutné spárovat pouze takovou plochu dlaždic, kterou lze vyčistit 

dříve, než spárovací hmota zaschne! Pokud k zaschnutí dojde, lze zbytky zaschlé 

spárovací hmoty odstranit speciálními přípravky – např. LBCL802  

- leštěné dlažby jsou většinou již z výroby ošetřeny tzv. NANO povrchem, což je 

speciální ošetření leštěného povrchu, které zabraňuje usazování nečistot na 

dlažbě a zároveň velmi usnadňuje její čistitelnost, přesto doporučujeme VŽDY 

ihned po pokládce dlažbu naimpregnovat – např. impregnací LBCL809 

- impregnaci je nutné provést na perfektně očištěné, suché dlaždice vždy po 

položení dlažeb. Impregnace nemění barvu povrchu ani protiskluzné vlastnosti 

dlažeb, ale výrazně omezuje zanášení povrchu nečistotami a usnadňuje tak její 

čištění 

- v závislosti na užívání dlažby je třeba v určitých intervalech impregnaci obnovovat 

a obnovení se doporučuje po generálním úklidu, kdy povrch je dokonale čistý 

- pro běžnou údržbu takto ošetřených dlažeb postačuje čištění vodou např. 

s prostředkem LBCL803 

- POZOR - trvalé postavení předmětů na dlažbu, které obsahují chemii a mohou 

vylučovat chemické či ropné látky (např. nové pneumatiky vozidel, podlahový 

mycí stroj) může způsobit obarvení povrchu, které nelze odstranit 

 

V případě použití jakéhokoliv čisticího prostředku je nezbytně nutné dodržet návod 

k použití a stanovené koncentrace! 


