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Tehlový a kamenný obklad

Dekobrik - pláty
Opis výrobku
Oblas použitia:
Tehlový a kamenný obklad Dekobrik je plát na
na báze sklotkaniny alebo sklomriežky, na ktorej
je nános imitujúci tehlu a kameò z polymér
maltových zmesí.Plát je urèený na imitáciu
tehlového a kamenného muriva na stenách.Jeho
výhodou oproti páleným lícovým tehlám je jeho
nízka váha, èo umožòuje jeho aplikáciu aj na
zatep¾ovací systém. Používá sa pri zvýraznení
jednotlivých stien v interiéri a exteriéri, kde
potrebujeme vzh¾ad klasického tehlového a
kamenného muriva. V exteriéri sa obklad
používa ako koneèná vrstva muriva namiesto
omietok pri klasickej výstavbe alebo pri
zateplovani stavby kontaktným zateplovacím
systémom.Výhodný je napr. na sokle,oplotenia a
na plochy kde sa vyžaduje estetický vzh¾ad.
Dekobrik je možné lepi na akýko¾vek podklad,
ktorý nepodlieha objemovým zmenám.
Typy alebo vzory:
Tehlový a kamenný obklad Dekobrik sa vyrába
vo viacerých typoch.
Tehlový DEKOBRIK
1.Tvar pásikov
-Varianta Dekobrik Klasik sú pásiky s rovnými
okrajmi./viï obrázok/ èo je štandartom
-Variant Rustikal sú pásiky s nerovnými okrajmi
a rohmi. Po nalepení sa dosahuje imitácia
starého tehlového muriva./viï obrázok
,

Rustikal

Klasik

2.Farba obkladu
-farba tehly alebo kameòa sa vyrába zatia¾ vo
farbách pod¾a vzorkovníka farieb. Na zakázku
sa vyrábajú aj farby pod¾a želania.
3.Typ podkladu pre tehlový obklad
-štandartne sa vyrába tehlový Dekobrik na
mriežkovej perlinke,ktorú je nutné po nalepení
špárova.Na požiadanie sa vyrobí na tkanine
sivej farby,ktorá sa nešparuje.

Kamenný DEKOBRIK
1.Tvar kameòa
Varianta rovný kameò

Farba Tehiel

Varianta Oblý kameò

tehla

carmen
Varianta kameò lamaný

sahara

malaga

kameò štiepaný

polar

sevilla

Tehla barok

Carmen barok

Sahara barok

Mahagon barok

Farba kameòov

2.Farba obkladu a typ podkladu
Kameò sa vyrába vo farbách
Zlatý onyx,Granit,Malachit,Bridlica,kalcit a ryolit.
/viï obrázky/
-typ kameòa rovný a oblý sa štandartne vyrába
na sivej sklotkanine
-typ kameòa lámaný a štiepaný sa vyrába
štandartne na mriežke so špárovaním
Špeciálne vlastnosti:
-Obklad Dekobrik je termoplastický, pri nahriatí
zostane ohybný.
-typ Rustikal nie je pravidelný pásik ale jeho
hrany ako aj povrch sú nepravidelné tvarované,,
èo po montáži obkladu imituje povrch starej
tehly.
Materiál:
Obklad Dekobrik je vyrobený na báze
akrylátových disperzií a triedeného kremièitého
piesku .Polymer-maltová zmes je uložená na
sklotkanine,èo jej prepožièiava elastiènos,
zlepšené mechanické vlastnosti a súdržnos.
Objednávanie:
Obklad Dekobrik sa objednáva na m2 s udaním
nasledovných údajov

Granit

Malachit

-farby tehliciek alebo kameòa
-uvedenie typu hrán klasik alebo rustikal pri
tehle alebo rovný,oblý,lámaný alebo štiepany
pri kameni

Zlatý onyx

Kalcit

Bridlica

Ryolit

-uvedenie typu podkladu mriežka alebo siva
tkanina
Ak nebude niektorý parameter udaný bude
vyrobený v štandarte uvedenom pri typoch
Dekobriku
Je potrebné na objednávke udáva nazov
DEKOBRIK pláty aby nedošlo k zámene s
Dekobrikom pásky.

Dekobrik - pláty
Vlastnosti
Vlastnosti obkladu :
-nízka plošná hmotnos- vhodný na zatep¾ovací
systém
-nepodporuje rast plesní a baktérií
-rozmerovo stabilný
-vysoko stabilný aj vo vlhkom prostredí
-spája menšie praskliny a chráni stenu pred
mechanickou záažou
-oteruvzdorný
- nehor¾avý
-umožòuje difúziu pár cez stenu.
-zvyšuje odolnos voèi nárazu,oteru steny
Technické vlastnosti obkladu Dekobrik
Merané TAZUS Tatranská Štrba è.180 /2004

Velkosti:
Dekobrik Tehla má velkos 0,92 x 0,5 m
prièom na plochu 1m2 je potrebné 2,6 ks.
Velkos 1 ks plátu je 0,385 m2
Velkost Tehlièiek Klasik je 24 x 6 cm.
Dekobrik Kameò oblý má velkos 0,95 x 0,5 m
prièom na plochu 1m2 je potrebné 2,1 ks
Ve¾kos 1 ks plátu je 0,475 m2
Dekobrik kameò rovný má ve¾kos 1x0,5m.
Ve¾kos 1ks plátu je 0,5m2.
Tolerancie : dlžka-širka podkladu
Rozmer tehlièiek
Hrúbka tehlièiek

+- 1,5mm
+- 5mm
+-1mm

0,92m

Odolnos voèi klimatickému starnutiu pod¾a
STN EN 4628-1:2004
- bez zmien
Mrazuvzdornos pod¾a STN 732579:1981- bez poškodenia
Váha:
cca 4,5kg/m2 /1,8 kg/ks/
Hrúbka:
Hor¾avos:

0,5m

3-5mm
Stupeò hor¾avosti -nehor¾avý "A"

Prídržnos k podkladu:
- po skuške odolnost voèi mrazu
Oteruvzdornos:
Pevnos v ahu /N/50mm/:

0,337 Mpa
0,313Mpa

0,95m

> 20 /min/

0,5m

195

Balenie:
Dekobrik je balený po 6 ks v krabici alebo na
palete
Hygienická nezávadnos:
vyhovuje pod¾a rozhodnutia ministra
zdravotníctva SR è. Z-5493/91-HE-04
Skladovanie:
Skladujte v suchom prostredí

1m2 = 2,6ks

1m2 = 2,1ks

Dekobrik - pláty
Aplikácia tehla
Montáž obkladu:
Podklad:
Podklad musí byt pevný,suchý, èistý,zahladený a
bez uvo¾nujúcich sa èastíc,ktoré môžu bránit
lepeniu ako aj bez starých povrchových úprav.
Lepidlo:
Na lepenie Dekobriku sa používa plastifikovaný
lepiaci tmel na zatep¾ovacie systémy, ktorý sa
používa na kladenie vystužnej mriežky. Jedná sa o
hydraulické práškové spojivo s plastifikaènou
zložkou,ktoré sa pripravuje miešaním s vodou na
vhodnú konzistenciu. Je možné lepit DEKOBRIK aj
do disperzneho tmelu dodávaného výrobcom.
Náradie:
Oce¾ový meter a ostrý lamací nôž na orezávanie
pásikov obkladu pri rohoch, vypínaèoch,
dverách,oknách atï.
Murárska lyžica ,miešadlo, zubová stierka na prácu
s tmelom. Vhodný štetec na zatláèanie podložky do
naneseného tmelu a gumený valec na zatláèanie
obkladu do tmelu. Vodováha resp. špagát na
kontrolu rovinnosti kladenia.
Príprava materiálu DEKOBRIK :
Obklad Dekobrik je termoplastický materiál, to
znamená že vplyvom teploty sa menia jeho
mechanické vlastnosti. Znamená to, že pri
normálnej teplote/>18oC/ je ohybný a kopíruje
podklad na ktorom je položený.
List Dekobriku musi byt pred kladením rovný,èo je
dôležité hlavne pri nižších teplotách,keï nie je
schopný sa prispôsobi podkladu.
Príprava lepiaceho tmelu
Príprava exteriérového lepiaceho tmelu spoèíva v
jeho namiešaní pod¾a pokynov výrobcu.Ve¾mi
dôležitá je hustota tmelu.Pri hustom tmeli sa nespojí
Dekobrik s tmelom pri riedkom zase dochádza k
zneèisteniu špár Dekobriku tmelom. Tmel musí by
smetanovitej konzistencie a nesmie tiec a pada z
náradia. Tmel sa nanáša zubovou stierkou.
Pri disperznom tmele je tento uz namiešaný do
požadovanej konzistencie.
Lepenie:
Teplota okolia nesmie pri montáži klesnú pod 10
°C a nesmie dôjs k namoknutiu obkladu do
zatuhnutia tmelu/2-5 hodin/. Lepi zaèíname od hora
dole a od rohu. Nakreslíme vodorovnú èiaru,od
ktorej zubovou stierkou nanesieme tmel na plochu
asi 1 m2. Do takto pripraveného podkladu položíme
obklad Dekobrik.Na nanesenie tmelu je vhodná
stierka so zubami do 6 mm,spotreba tmelu je cca 2
kg.V závislosti od drsnosti podkladu je možné
použi zubové stierky s väèšími zubami, èím
vzrastie aj spotreba tmelu /2-3 kg/ suchej zmesi.
List Dekobriku položíme do tmelu a zatlaèíme po
povrchu tehlièiek,aby sme list zatlaèili do tmelu.
Gumeným valcom prejdeme po povrchu, èím list
zatlaèíme do tmelu v miestach tehlièiek.Ak je
podkladom mriežka použijeme fóliu aby nedošlo k
zneèisteniu povrchu tehlièiek. Miesta, ktoré sú
medzi tehlièkami zatlaèíme štetcom alebo metlièkou
do tmelu tak, aby tmel neprechádzal na druhú
stranu a nezneèisoval povrch špáry
obkladu.Dbáme na to, aby tmel neprechádzal na
lícnu stranu na spojoch medzi jednotlivými listami
obkladu.Tmel musí ma primeranú konzistenciu.Pri
mriežke ako podklade je nutné špáry vyšpárova
štetcom.

Spôsob kladenia:
Pri kladení sa snažíme imitova skutoèné
tehlové murivo,èo znamená, že sa
vyhýbame kladeniu malých kúskov
obkladu.
Ak vytvárame oblúk, namontujeme ho skôr
než ostatný obklad.
Obkladanie rohu je možné realizova
zrezanim a spojením dvoch kusov listu na
hrane steny. Reza sa má približne v
prostriedku listu,aby roh bol tvorený
vhodne dlhými tehlièkami.Po zatlaèení listu
do tmelu nadväzujeme naò da¾šie listy
Dekobriku.
Na dokonalé spojenie dvoch rezaných èastí
používame retušovaciu masu,ktorá sa
štetcom alebo prstom nanesie na
prerezaný spoj tehlièiek.Je možný aj obklad
rohu nahriatím ohýbanej èasti obkladu s
rizikom mierneho popraskania tehlièiek v
mieste ohybu.

Naradie

Nanášanie
tmelu

Retušovacia masa na rohy sa dodáva na
požiadanie .

Kladenie
obkladu
s podkladom
„perlinka“

Likvidácia odpadov:
Materiál a obaly musia by likvidované
bezpeèným spôsobom pod¾a predpisov
miestnych úradov ako komunálny odpad.
Technická pomoc:
Vzh¾adom na to že nie je možné postihnú
všetky kombinácie podkladov a ich
špecifické problémy spojte sa s nami na
riešenie prípadných problémov.
Poznámka:
Všetky návrhy a návody tu uvedené sú
založené na osobných skúsenostiach s
aplikáciou obkladu Dekobrik.
Vzh¾adom na šírku podmienok a osobnom
prístupe pri aplikácii nenesieme
zodpovednos za ich obsah.Tieto inštrukcie
nezbavujú predajcu alebo realizátora jeho
zodpovednosti za urèenie vhodnosti
produktu na daný úèel.
Vydanie:máj 2010

Kladenie
obkladu
s podkladom
„sklotkanina“

Valcovanie
povrchu
Zatláèanie
podložky
do tmelu pri
perlinke

Obifon
968 01 Nová Baòa
Železnièný rad 14
tel::0456857282,
0903804096

www.obifon.sk
obchod@obifon.sk

Špárovanie
obkladu s
perlinkou

Dekobrik - pláty
Aplikácia kameò

Naradie

Montáž obkladu:

Spôsob kladenia:
Pri kladení sa snažíme imitova skutoèné
kamenné murivo.
Podklad:
Kameò oblý:
Podklad musí byt pevný,suchý, èistý,zahladený a
bez uvo¾nujúcich sa èastíc,ktoré môžu bránit lepeniu Pre prerušenie horizontálneho spoja sú pri
kameni oblom na podklade vynechané dve
ako aj bez starých povrchových úprav.
miesta, na ktoré sa po nalepení plátov
Lepidlo:
vlepia PU tmelom vo¾né dva kamene, ktoré
Na lepenie Dekobriku sa používa plastifikovaný
sú súèasou balenia ku každému plátu./viï
lepiaci tmel na zatep¾ovacie systémy, ktorý sa
obrazky/. Dva vo¾né kamene nalepíme tak,
používa na kladenie vystužnej mriežky. Jedná sa o
že na zadnú stranu nanesieme jemnú
hydraulické práškové spojivo s plastifikaènou
vrstvu PU tmelu a jemne pritlaèíme k už
zložkou,ktoré sa pripravuje miešaním s vodou na
vhodnú konzistenciu. Je možné lepit DEKOBRIK aj nalepeným listom.
Kameò lámaný a štiepaný:
do disperzneho tmelu dodávaného výrobcom.
Tieto typy sa vyrabajú len na mriežke s
Náradie:
tým,že dve strany mriežky kopírujú okraj
Oce¾ový meter a ostrý lamací nôž na orezávanie
kameòa.Kameò je tvarovaný aby sa
pásikov obkladu pri rohoch, vypínaèoch,
dokladal k sebe.Prípadné „diery na
dverách,oknách atï.
Murárska lyžica ,miešadlo, zubová stierka na prácu okrajoch dokladáme vystrihnutím kameòa z
s tmelom. Vhodný štetec na zatláèanie podložky do mriežky,jeho zrezaním a nalepenim do
„diery“.
naneseného tmelu a gumený valec na zatláèanie
Obkladanie rohu je možné realizova
obkladu do tmelu. Vodováha resp. špagát na
zrezanim a spojením dvoch kusov listu na
kontrolu rovinnosti kladenia.
hrane steny. Reza sa má približne v
prostriedku listu,aby roh bol tvorený
Príprava materiálu DEKOBRIK :
vhodne dlhými kameòmi.
Obklad Dekobrik je termoplastický materiál, to
Na dokonalé spojenie dvoch rezaných èastí
znamená že vplyvom teploty sa menia jeho
používame retušovaciu masu,ktorá sa
mechanické vlastnosti. Znamená to, že pri
štetcom alebo prstom nanesie na
normálnej teplote/>18oC/ je ohybný a kopíruje
prerezaný spoj kameòa.
podklad na ktorom je položený.
Retušovacia masa na rohy sa dodáva na
List Dekobriku musi byt pred kladením rovný,èo je
požiadanie .
dôležité hlavne pri nižších teplotách,keï nie je
schopný sa prispôsobi podkladu.
Likvidácia odpadov:
Materiál a obaly musia by likvidované
Príprava lepiaceho tmelu
bezpeèným spôsobom pod¾a predpisov
Príprava exteriérového lepiaceho tmelu spoèíva v
miestnych úradov ako komunálny odpad.
jeho namiešaní pod¾a pokynov výrobcu.Ve¾mi
dôležitá je hustota tmelu.Pri hustom tmeli sa nespojí
Technická pomoc:
Dekobrik s tmelom pri riedkom zase dochádza k
zneèisteniu špár Dekobriku tmelom. Tmel musí by Vzh¾adom na to že nie je možné postihnú
všetky kombinácie podkladov a ich
smetanovitej konzistencie a nesmie tiec a pada z
špecifické problémy spojte sa s nami na
náradia. Tmel sa nanáša zubovou stierkou.
riešenie prípadných problémov.
Pri disperznom tmele je tento uz namiešaný do
požadovanej konzistencie.
Poznámka:
Všetky návrhy a návody tu uvedené sú
Lepenie:
založené na osobných skúsenostiach s
Teplota okolia nesmie pri montáži klesnú pod 10
aplikáciou obkladu Dekobrik.
°C a nesmie dôjs k namoknutiu obkladu do
zatuhnutia tmelu/2-5 hodin/. Lepi zaèíname od hora Vzh¾adom na šírku podmienok a osobnom
prístupe pri aplikácii nenesieme
dole a od rohu. Nakreslíme vodorovnú èiaru,od
zodpovednos za ich obsah.Tieto inštrukcie
ktorej zubovou stierkou nanesieme tmel na plochu
asi 1 m2. Do takto pripraveného podkladu položíme nezbavujú predajcu alebo realizátora jeho
zodpovednosti za urèenie vhodnosti
obklad Dekobrik.Na nanesenie tmelu je vhodná
stierka so zubami do 6 mm,spotreba tmelu je cca 2 produktu na daný úèel.
Vydanie:máj 2010
kg.V závislosti od drsnosti podkladu je možné
použi zubové stierky s väèšími zubami, èím
vzrastie aj spotreba tmelu /2-3 kg/ suchej zmesi.
Lepenie varianta podklad mriežka:
Plát Dekobriku položíme do tmelu a zatlaèíme po
povrchu kameòa,aby sme plát zatlaèili do tmelu. Na
povrch použijeme tenkú mikroténovú fóliu a
gumeným valcom prejdeme po povrchu tak,aby
nedošlo k zneèisteniu povrchu kameòa.Týmto dôjde
k vytlaèeniu tmelu v špárach,ktorý následne
roztrieme navlhèeným štetcom.
Lepenie varianta podklad sklotkanina:
Plát Dekobriku položíme do tmelu a zatlaèíme po
povrchu kameòa,aby sme plát zatlaèili do
tmelu.Miesta, ktoré sú medzi kameòmi zatlaèíme
štetcom alebo metlièkou do tmelu tak, aby tmel
neprechádzal na druhú stranu a nezneèisoval
povrch špáry obkladu.Dbáme na to, aby tmel
neprechádzal na lícnu stranu na spojoch medzi
jednotlivými listami obkladu.Tmel musí ma
primeranú konzistenciu.
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Nanášanie
tmelu

Kladenie
obkladu
je totožné
s obkladom
tehla

Valcovanie
povrchu
je totožné
s obkladom
tehla

Nalepené dva
pláty pod
sebou
s vo¾ným
miestom
na dolepenie
kamaòa

Vkladanie
kameòa
na vo¾né
miesto
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