MOZAIKOVÝ OBKLAD
Čím vyplnit spáry tak, aby byly nepropustné a s dlouhou životností?

SPÁROVÁNÍ OBKLADŮ A DLAŽEB

Kuchyň, KOUPELNA, terasa nebo bazén? Nezáleží na tom, jaký druh, barvu, formát dlažby či
obkladů preferujete. S finálním vzhledem nebudete nikdy SPOKOJENI, pokud nebudou spáry
mezi obkladovými prvky vyplněny KVALITNÍ spárovací maltou.

1. DVĚ SLOŽKY

Dvousložková epoxidová spárovací malta
na obkladové prvky se míchá ze dvou složek: A (pryskyřice) a B (tužidlo) v poměru
9 : 1.

2. MÍCHÁNÍ

Složku B nalejeme do nádoby se složkou
A. Mícháme několik minut elektrickým
míchadlem s nízkými otáčkami.

3. KONZISTENCE

JAK NA TO
NÁROČNOST: 
DOBA: 2 hodiny / kolem vany
náklady: 431 Kč / m2 mozaiky
s rozměry 25 x 25 mm
LIDÉ: u
OBDOBÍ: celoročně
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Smícháním obou složek vzniká snadno
zpracovatelná malta, připravená na spárování. Maltu je nutno zpracovat do 45 minut
po namíchání (při teplotě cca 20 °C).
o
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Spárování
4. STĚRKA

5. SPÁROVÁNÍ

kontrolnÍ
SEZNAM
MATERIÁL

203 Kč

 spárovací hmota

431 Kč/m2
např. Kerapoxy CQ 100, bílá barva;
orientační spotřeba – 0,96 kg/m 2
u mozaikového obkladu 25 x 25 mm
(862 Kč / 2 kg)

Ke spárování se doporučuje používat profe- Aplikace epoxidové malty do spár gumosionální nářadí.
vou stěrkou je jednoduchá. Spáry musí být
zcela vyplněné.

6. ODSTRANĚNÍ ZBYTKŮ MALTY

7. ABRAZIVNI HOUBA

Po vyspárování lze pomocí gumové stěrky
epoxidovou maltu dokonale odstranit
z povrchu mozaiky (stíráme diagonálním
směrem).

Na první čištění povrchu mozaiky
použijeme speciální abrazivní houbu
Scotch BriteTM.

8. DOČIŠTĚNÍ

9. HOUBA

NÁŘADÍ
 vrtačka

s míchacím nástavcem

 nerezová špachtle
 gumová stěrka Mapei
 abrazivní houba
Scotch BriteTM Mapei
 molitanová houba
 kbelík s vodou

VÝHODY
EPOXIDOVÝCH
SPÁROVACÍCH MALT
 Po vytvrdnutí je povrch spáry

hladký a prakticky nenasákavý,
proto splňuje přísné požadavky na
odolnost proti vodě, hygienu a stálobarevnost.

 Spáry nepraskají.
 Spáry si trvale zachovávají svou
barvu.

 Spáry, na které roky působily nečistoty, budou po očištění jako nové.

 Odolnost proti agresivním chemic-

Touto houbou odstraníme přebytky spárovací hmoty.

10. FINÁLNÍ ČIŠTĚNÍ

Při čištění nešetříme vodou, kterou několikrát vyměníme za čistou. Do poslední vody
můžeme přidat až 10% lihu.

11. HOTOVO

kým vlivům – jsou vhodnou volbou
pro majitele domácích zvířat, ale
i do bazénů.

 Mají výrazně menší sklon k ulpívání
nečistot a vzniku plísní.

 Jednoduchá údržba je předurčuje
k aplikaci do exponovaných míst,
v nichž dochází ke znečištění.

dobré

rady
Molitanovou houbou dočistíme povrch
a vyhladíme spáry.

Mozaika po vyspárování a očištění získá
perfektní vzhled, stálou barevnost a dlouhodobou životnost.

Výběr spárovací hmoty
Spáry mezi keramickými
obkladovými prvky nebo ve skleněné
mozaice nejsou jen dekoračním
prvkem. Mají přímý vliv na životnost
dlažby a obkladu. O volbě vhodné
spárovací malty by proto neměl
rozhodovat jen její barevný odstín.
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