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OC4construction s.r.o., Saturnova 1230/42, 104 00 Praha 22 – Uhříněves 

IČ: 286 04 415, zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 258424 

 
Podmínky a postup aplikace Dekorativního kamene  
 
Oblast použití 
Podle typu výrobku pro interiér i exteriér -  konečná úprava vertikálních, pohledových ploch – Dekorativní 
kámen – DK – není pochozí. 
 
Příprava obkladových prvků 
Doporučujeme zadní stranu DK očistit a zdrsnit ocelovým kartáčem, u sádrových výrobků doporučujeme 
dle potřeby „srazit“ na zadní straně hrany. 
 
Příprava podkladu 
Obkládat lze pouze stěny s odpovídající, nejlépe ověřenou, tahovou a smykovou pevností, omítnuté stěny 
musí mít vrstvu omítky dostatečně pevnou a soudržnou. Nedoporučujeme lepit DK na vápenné omítky, 
vápenné štuky nebo vápenné malby. Vhodnost podkladu vzhledem k hmotnosti DK konzultujte s jeho 
výrobcem či aplikátorem – kontaktujte odborníky. 
 
Lepení Dekorativního kamene 
Z povrchu stěny je nutné odstranit všechny nesoudržné části, případně odstranit omítku zcela. Nerovný 
podklad je nutné přestěrkovat. Větší nerovnosti je nutné nejdříve opravit klasickým zednickým způsobem, 
který musí zachovat pevnost podkladu a poté přestěrkovat OC4 Lepidlem na dekorativní obklady DECO-
FLEX. Požadovaná rovinnost není definována, ale měla by odpovídat běžným požadavkům na obkládání.  
DK můžeme aplikovat až po úplném vytvrzení podkladu – údaj poskytne výrobce stěrky, podkladního nebo 
vyrovnávacího materiálu. Před lepením je nutné zkontrolovat soudržnost podkladu, povrch zbavit prachu a 
savé porézní podklady napenetrovat. V případě lepení na cihly, tvárnice a jiné zdící materiály 
doporučujeme podklad sjednotit – přestěrkovat OC4 Lepidlem na dekorativní obklady DECO-FLEX a 
zpevnit armovací mřížkou - perlinkou. Kotvení a jeho četnost dle potřeb. Možnosti jak lepit DK na různé 
podklady doporučujeme konzultovat s našimi techniky. OC4 Lepidlo na dekorativní obklady DECO-FLEX 
naneseme celoplošně v dostatečné vrstvě přímo na rubovou stranu kamenného prvku. Kamenný prvek 
s naneseným lepidlem přiložíme na stěnu a usadíme do konečné polohy dotlačením; poté již s prvkem 
nehýbeme. Je žádoucí, aby se vytlačené lepidlo dostalo zčásti do spáry mezi kameny. Mezi podkladem a 
kamenem by mělo zůstat alespoň 5mm lepidla. 
Max. výšku pro lepení doporučujeme do 4m, vyšší aplikace konzultujte s našimi techniky.  
DK je v případě potřeby možné rozměrově upravovat pomocí brusky s diamantovým kotoučem nebo 
ulámat. 
 
Spárování Dekorativního kamene 
Spárovat lze cca 48h po nalepení DK OC4 Dekorativní spárovací maltou SOFT jemnou nebo RUSTIC 
hrubou pomocí OC4 Aplikátoru spárovací hmoty. Pomocí spárovací špachtle vtlačíme spárovací hmotu do 
spáry – doporučujeme vyplnit minimálně polovinu hloubky spáry. Po zavadnutí , asi po 20 – 30 min (záleží 
na podmínkách) můžete spárovací hmotu začistit, kovovou nebo dřevěnou špachtlí případně suchým 
kartáčem, podle požadovaného vzhledu.  
 
Ochrana a následná údržba obkladu 
U exteriérových obkladů doporučujeme po technické pauze, cca 3 týdny od spárování, nanést nejméně 2x 
OC4 SILICOAT nebo OC4 HYDRON - hydrofobní impregnační nátěr na povrch DK – sníží se povrchová 
nasákavost, možnost znečištění podkladu a možnost růstu mechů, řas a lišejníků. V interiéru se řídíme 
podle očekávané zátěže. 


