La Lagartija
Vážený zákazníku,
blahopřejeme Vám k nákupu ručně malovaných umyvadel a ručně K lepení na porézní podklady (omítka, stavební lepidlo) doporučujeme
použít bílé stavební lepidlo, jako je např. Knauf Fliesenkleber Weiss.
vyrobených a dekorovaných obkladů z obchodu La Lagartija.
Tím zajistíme, že případné přebytky lepidla, které se protlačí přes spáry,
Ačkoliv víme, že jste se pro ruční práci rozhodli vědomě, přesto nám zejména u světlých dekorů neušpiní glazuru a „nezažerou“ se do
považujeme za svou povinnost upozornit Vás na určitá specifika, kterou s krakeláže. K lepení na nesavé podklady (např. dřevěné desky apod.) je
možné použít speciální tmely jako je např. Montage Kit od firmy Bison.
sebou tato unikátní výroba přináší.
Obklady před lepením nikdy nenamáčejte!
Nejednotnost barevných tónů a nepřesnost v kresbách jednotlivých
motivů jsou něčím, čemu nejenže nelze při ručním způsobu výroby
zabránit, ale co naopak dodává výslednému celku jeho neopakovatelnost
a co činí ruční práci v dnešní době vyhledávánou více, než kdykoliv
předtím. Tento efekt je možné ještě zesílit „náhodným“ přimícháním
několika kusů obkladů z jiné šarže, které, ač stejné barvy, budou svým
odstínem z výsledného celku ještě více vystupovat a tím mu přidávat na
zajímavosti. Prosím zeptejte se obsluhy na tuto možnost u Vašeho
konkrétního vzoru.
Glazura obkladů přirozeně vykazuje drobounké prasklinky (tzv. krakeláž),
které vznikají tím, jak „pracuje“ porézní podklad z přírodní hrnčířské
hlíny. Nejedná se tedy o nedostatek glazury, nýbrž o přirozenou vlastnost
materiálu, z něhož je obklad vyroben. Právě to propůjčuje našim ručním
obkladům jejich originální patinu, za kterou se nemusí stydět historický
objekt ani moderní interiér. Je však přesto nutné dodržet některé postupy,
jak s těmito obklady správně pracovat, aby krakeláž nepůsobila rušivě.

Ke spárování doporučujeme použít flexibilní spárovací hmotu, jakou je
např. Knauf Fugenbunt s označením „Flex“. Spárovací hmotu je možno
vylepšit přidáním koncentrátu Knauf Fugen Elast, který s ohledem na
porézní materiál ručních obkladů zajistí vodotěsnost spár. Spárovací
hmotu buďto zakoupíte již tónovanou v krémové barvě, nebo si ji sami
můžete natónovat přidáním malého množství akrylátové tónovací barvy.
Zde je několik rad k instalaci a údržbě:
Vhodný odstín dostanete např. také smícháním Knauf Fugenbunt Weiss a
Zápustná umyvadla instalujte do předem připravených otvorů Knauf Fugenbunt Pergamen v poměru 1:1. Obklady, a zejména ty
světlejší dekory či odstíny, nedoporučujeme spárovat tmavými
pomocí montážního tmelu, jakým je např. Montage Kit od značky Bison.
spárovacími hmotami, protože by mohlo dojít k nežádoucímu zvýraznění
Tmel naneste pod okraj umyvadla, umyvadlo přitiskněte k podkladu a
krakleáže. Naopak pro dlažbu je téměř „podmínkou“ spára tmavě šedá.
nechte zaschnout. Při lepení rohových dlaždic dbejte na to, aby byly
dostatečně podmazány zejména kolem otvorů pro baterii. Pokud by mezi
dlaždicí a podložkou zůstala mezera, mohla by dlaždice při dotahování
šroubení baterie prasknout. Otvory pro baterii jsou uzpůsobeny evropské
normě (30 mm); pokud by se však přesto vyskytla nutnost je upravit, lze
použít rotační brusný kámen na vrtačce. Tímto způsobem je možné
domodelovat i případné jiné nepřesnosti.
Spárujte flexibilní spárovací hmotou (nese označení „Flex“), jakou je
např. Knauf Fugenbunt. Doporučujeme zvolit hmotu s lehce krémovým
zabarvením (nebo si ji před použitím takto natónovat), protože čistě bílá
by mohla vedle motivů malovaných na podkladu Mexické bílé působit
poněkud rušivě.

Při montáži obkladů doporučujeme ponechat co nejmenší spáru –
obklady klást těsně k sobě. Po vyspárování totiž vypadají opravdu
originálně. Naopak dlažba by měla – aby byl zachován skutečně mexický Umyvadla i obklady je možné čistit běžnými domácími čistícími
vzhled – mít spáry co nejširší, až 1,5 cm. To jsou však pouhá doporučení, prostředky. Pokud chcete, aby si glazura zachovala po dlouhou dobu svůj
šíře spáry samozřejmě závisí především na Vašem vkusu.
vysoký lesk, doporučujeme Vám, abyste se vyhnuli používání abrasivních
prostředků, jako jsou prášek na nádobí nebo tekutý prášek. Univerzální
Při montáži je potřeba počítat s tím, že zejména jednotlivé dekory čistící prostředky jako je např. Mr. Propper nebo Ajax je plně nahradí,
obkladů se mohou ve velikosti lišit i o několik milimetrů. Proto tam, kde a případné skvrny od vodního kamene lehce dočistíte s pomocí několika
chcete dekory kombinovat, před montáží raději několik kusů od každého kapek citrónové šťávy.
vzoru přeměřte a vyjděte z těch, které se zdají největší (tím se vyhnete
nutnosti „větší“ obklady přibrušovat – spáru menších jednoduše Přejeme Vám, aby Vám naše keramika dlouho a dobře sloužila a každý
přizpůsobíte již nainstalovaným větším, které můžete klást „natěsno“).
den se s Vámi dělila o radost pocházející ze země tísícerých barev, vůní a
věčného slunce – z Mexika.
Obklady i dlažbu je možno velmi dobře řezat ruční rozbrušovačkou s
diamantovým kotoučem. Doporučujeme použít kotouč bez zubů, který je
ke glazuře šetrnější. Při řezání obkladů i dlažby je však bezpodmínečně
Vaše La Lagartija
nutné použít ochranné brýle!

La Lagartija
Doporučení pro instalaci listel:
Listely vždy podmažte silnější vrstvou hustšího stavebního
lepidla tak, aby vystupovaly nad úroveň obkladů:

špatně
správně

správně

špatně

