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1. ÚVOD -  VŠEOBECNÉ ZÁSADY: 

1.1. Obkladové prvky:

• Za velkoformátové obkladové prvky se považují ty, u nichž má hrana ≥35 cm.
• Velkoplošné formáty jsou vyráběny v tloušťkách od 3 mm do 12 mm a jsou rozděleny podle technologie výroby do skupin jako:
 a) Tenké
  • Tenká keramická dlažba s tloušťkou  ≤5,5 mm, plochou ≤3600 cm2 a hranou ˃600 mm
  • Tenká velkoformátová keramická dlažba s tloušťkou  ≤5,5 mm, plochou ˃3600 cm2 a hranou ˃1200 mm
  • Tenký keramický panel s tloušťkou  ≤5,5 mm, plochou ˃1m2 a hranou ˃1200 mm
 b) Normální do tloušťky 12 mm

1.2. Obkladové prvky:

• Technicky nutná šířka spáry je min. 3mm. Technická šířka spáry, je šířka v jejím nejužším místě. Tento údaj platí při použití 
obkladového prvku se skosenou hranou pro nejužší místo spáry.

• Obvodové dilatační spáry musí být uspořádané v závislosti na tepelném zatížení a formátu obkladu a dlažby. 
• Velikost a tvar dilatačních polí musí být definovány v projektové dokumentaci.
• Více informací k problematice dilatačních spár včetně dilatačních polí a jejich stanovení výpočtem naleznete v publikaci „Příručka 

pro obkládání keramikou sklem a kamenem I“ v kapitole dilatace.

1.3. Podklad:

• Při použití keramické desky s plochou ≥ 3000 cm2 nebo minimální délkou hrany 70 cm k pokládce musí mít podklad pevnost v tahu 
≥ 6 N/mm2. 

• Stanovení pevnosti podkladu se provádí v souladu s normou ČSN/STN EN 13914-2. V případě pochybností je možné použít 
vrypoměr na zjištění pevnosti podkladu. 

• Velkoformátové prvky vzhledem na jejich vlastnosti považujeme za paronepropustné.
• Podklad je vhodný k nalepení velkoformátových obkladu a dlažby, jen tehdy, pokud je dostatečně vyzrálý  a zbytková vlhkost 

splňuje požadované hodnoty CM:
 - Beton - < 2,0 % (min. stáří 3 měsíce)
 - Cementový potěr < 2,0 % (min.stáří 28 dní)
 - Anhydrit < 0,5 %
 - Anhydrit s podlahovým vytápěním < 0,3 %
 - Podklad ze sádry < 1,0 % 
 - Sádrokartonové podklady jsou částečně vhodné v případě dodržení pokynů výrobce 
• Pro pokládku velkých formátů je zapotřebí dodržet pokyny výrobce a zajistit rovinatost podkladu. (Požadavky podle ČSN/

STN 744505 nejsou dostatečné). V případě nutnosti je nutné podklad dodatečně  přebrousit, srovnat a znivelovat. Zohledněte 
požadavky na rovinatost podkladu stanovené výrobcem keramického prvku. 

• Je nutné dodržet kvalitu v třídě 3 (podle ČSN/STN EN 13914-2 Navrhování, příprava  a provedení venkovních a vnitřních omítek, 
část 2 + betony (ČSN/STN 744505 podlahy).

1.4. Stavební materiály:

 Všechny používané materiály jako penetrace, vyrovnávací hmoty, hydroizolace, lepidla, či spárovací hmoty doporučujeme vybírat 
na základě doporučených systémových řešení, případně po konzultaci s technikem.

 1.4.1 Lepidla. 
• Pro bezpečnou podkládku je vyžadováno takzvané bezdutinové lepení, které je možno dosáhnout například kombinovanou  

metodou lepení (Floating/Buttering). Vždy je nutno zajistit celoplošné pokrytí lepeného prvku.
 • Použité lepidlo by mělo být minimálně třídy C2S1 podle ČSN EN 12004 +A1. Vhodnější je použít lepidla rychletvrdnoucí. 

• Vzhledem k nízkému počtu spár, jejich malé šířce a pomalé dehydrataci lepidla dochází k prodloužení doby vytvrzení použitého 
lepidla a tím i k posunu doby určené pro spárování. 

• Rubová strana tenkostěnných obkladových prvků bývá opatřena různými povlaky z epoxidových pryskyřic zpravidla se 
sklotextilní výplní podle technologie výroby daného keramického prvku. Na tuto skutečnost je třeba brát ohled při volbě lepidla. 

• Odstranění rizika nám mohou pomoci lepidla, která při vytvrzování chemicky vážou záměsovou vodu nebo lepidla z epoxidových 
reaktivních pryskyřic – třída R.

1.4.2 Vyrovnávací hmoty. 
• Pro vyrovnání podlah použijte odpovídající samonivelační hmoty, před jejich aplikací je nutno podklad vždy napenetrovat.
• Pro vyrovnání stěn lze použít vyronávací cementové stěrky, v případě, že je možno pro vyrovnání podkladu použít lepidlo na 

obklady, použijte lepidlo stejné třídy jako pro lepení, nedoporučuje se použití lepidel tříd C1.

1.4.3 Hydroizolace 
• Podklady vystavené působení vlhkosti je nutno opatřit odpovídající hydroizolací. Výběr vychází z druhu a míry působení vlhkosti
• Podle druhu použité hydroizolace použijte odpovídající penetraci podle doporučení výrobce.  

1.4.4 Spárovací hmoty. 
• Spárování je třeba provádět maltou třídy CG2WA podle požadavku normy ČSN/STN EN 13888.

2. PŘÍPRAVA PRO POKLÁDKU: 

2.1 Příprava podkladu:

• Obkladové prvky  doporučujeme lepit  na podklady rovné, pevné, stálé a zbavené všech nečistot (prach, živice a olej),  ovlivňující 
přídržnost lepeného obkladového prvku. 

• Veškeré podklady musí splňovat aktuální platné technické normy a předpisy. Znečistěné a nesoudržné vrstvy z podkladu odstraňte. 
• K důležitým krokům před pokládkou patří rozměření dilatačních spár a jejich proříznutí v podkladu, kde se snažíme podle možností 

přizpůsobit dilataci konstrukci podlahy a formátu dlažby. 
• Lepení velkoformátových prvků na systémové desky konzultujte s výrobcem systémových desek.
• Nerovnosti podkladu je možné vyrovnat materiály z řady CN (CN68,CN72,CN76) a na stěny použít materiál vyrovnávací malty 

CERESIT.

2.2 Příprava obkladových prvků: 

• Řezání se provádí nářadím odpovídajícím velikosti formátu obkladových prvků, zásadou je volná a rovná manipulační plocha.
• Výřezy podle velikosti a typu materiálu provádíme kvalitními  diamantovými nástroji odpovídajících průměrů podle doporučení 

výrobce nářadí, mokrou nebo suchou cestou.
• Zakončení hran lze provést profilovou frézou, bez problému lze provést vytvoření a zakončení hran pod úhlem 45°.  

3. POKLÁDKA: 

3.1. Příprava materiálu k realizaci:

• Doporučená odchylka v rovinatosti je -1 mm na 2 metry. Stěny doporučujeme vyrovnat správkovou maltou a podlahy samonivelační 
stěrkou 

3.2. Postup při nanášení lepidla:

• Aplikace lepidla na podklad (na podlahy a stěny) a na rubovou stranu obkladů a dlažeb se pro formáty větší jak 150x150 cm 
doporučuje vhodnou zubovou stěrkou . 

• Menší formáty např. 60x120 cm, se lepidlo aplikuje na podlahy a stěny vhodnou zubovou stěrkou a na rubovou stranu dlažeb 
a obkladů se aplikuje lepidlo jen plochou stranou hladítka. 

• Pokládka obkladových prvků se musí provádět kombinovanou metodu.
• Na formáty větší jak 100x100 cm se doporučuje lepidlo třídy.C2 S1 Ceresit CM 22 nebo. C2 S2  CERESIT CM 92
• Na formáty menší jak 100x100 cm se doporučuje lepidlo třídy. C2 S1 CERESIT CM22 nebo  CERESIT CM 17. 
• Na formáty menší jak 80x80cm se doporučuje lepidlo třídy C2 S1 CERESIT CM 16. 
• Lepení na stabilní podklady bez podlahového vytápění menšího formátu jak 60x60 cm po konzultaci s technikem je možné použít 

lepidlo třídy. C2 (CERESIT CM 12 Plus). 
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• Korekce dlažeb a obkladů lze provádět do 30 minut. 
• Po položení dlažby odstraňte přebytečné množství lepidla po obvodu dlažby a ze spár
• Dlažba a obklad se potom vyrovná pomocí vyrovnávacích klínů. (leveling systems) 

3.4. Postup při spárování:

• Spáry plní nejen optickou, nýbrž i technickou funkci. Doporučená šíře spár musí mít minimální šířku 3 mm. Dilatační spára má 
doporučenou nejmenší šířku 8 mm.  

• Za jak dlouho lze spárovat doporučená norma neuvádí. Spárování velkoformátových obkladových prvků se však doporučuje min. 
po 5-7 dnech od nalepení. 

• Při snížených teplotních podmínkách a zvýšené vzudšné vlhkosti se může doba začátku spárování výrazně prodloužit. 

Při všech činnostech doporučujeme dodržovat doporučení výrobce, viz technické listy navržených výrobků.

4. PRACOVNÍ POSTUP KLADENÍ VELKOfORmÁTOVýCH PRVKů: 

a) Vybalení: při vybalování obkladového prvku je vhodné použít variabilní ocelový rám s přísavkami  a regulací tlaku. (Viz.obr.01 a 02)

b) manipulace: použitím manipulačního rámu zajistíte ochranu hran a rohů, snížíte rizika poškození obkladového prvku a jeho 
umístění do stojanu pro možnost nanesení lepidla na rubovou stranu

c) Lepení obkladových prvků: provádí se kombinovanou metodu. Aplikace lepídla na podklad, na podlahy a stěny se provádí 
vhodnou zubovou stěrkou stěrkou.

d) Pokládka desek musí být vedena ve směnu nanesení lepidla tak, aby byla možnost vytlačení co největšího množství vzduchu 
pod deskou a tím zajištěna maximální plocha podlepení. 

e) Zhutnění lepidla a zvýšení přítlaku, aby obkladový prvek měl dostatečnou  adhezi se provádí mechanicky pomocí vibračního 
hladítka nebo ručně  speciálním těžkým hladítkem s pevnou gumou.

Obr.02 Manipulační rám s vakuovými přísavkami 

Obr.05 Zubová stěrka se šikmým ozubením

Obr.12 Případně speciální hladítko

Obr.04 Nanesení lepidla na zadní stranu obkladu

Obr.01 Přepravní obal pro tenké desky 

Obr.04 Nanesení lepidla na podklad 

Obr.11 Vibrační hladítko k zajištění dokonalého přítlaku

Obr.07 a 08 Pokládka desky ve směru „natažení“ lepidla 

Obr.03 Stojan umožňuje natažení lepidla
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f) Výškové vyrovnání: nalepené obkladové desky se potom vyrovnávají pomocí vyrovnávacích klínků, nazývaných jako leveling 
systém. Jsou účinou pomůckou pro pokládku a eleminují nerovnosti mezi jednotlivými deskami. 

g) Směrové srovnání spár se provádí speciálním přípravkem. Desky jsou připevněny přísavkami, které jsou propojeny závitovou 
tyčí a tak lze otáčením závitové tyče přiblížit či oddálit již nalepené desky. 

h) Na závěr nelze opomenout očištění hran a spár lepených desek  od zbytků lepidla a úklid.

i) Řezání/dělení. Velké desky se řežou a dělí stejnými nástroji jako jiné keramické obkladové prvky, ale je třeba použít 
odpovídající nástroje. Před zahájením práce, musí být řezací zařízení umístěno na rovném podkladu s dostatečným prostorem pro 
další manipulaci. Řezaná deska musí být řádně podložena a přidržována.

Spárování pak probíhá již standardně jako u ostatních obkladů a dlažeb. 

Obr.10 Vyrovnání šířky spár mezi deskami

Obr.14 Pracovní stůl vodící lištou pro řezání

Obr.16 Ruční obroušení hran

Obr.09  Desky vyrovnané levelig systémem

Obr.13 Odstranění přebytečného lepidla ze spáry

Obr.15 Přípravek pro řezání dlažby

76



zahrnut�ch syst�mov�ch �e�en� a aplikovan�ch materi�l�.
Henkel � R spol. s r. o. souhlas� s vlo�en�m zm�n�n�ch v�kres� do projekt� staveb pouze pod podm�nkou, �e je jako jedin� vlastn�k v�lu�n�ho pr�va na �pravu

Ve�ker� technick� v�kresy jsou majetkem Henkel � R spol. s r. o.

info@ceresit.cz
www.ceresit.cz

170 00 Praha 7, U Pr�honu 10
Henkel � R spol. s r. o.

zahrnut�ch syst�mov�ch �e�en� a aplikovan�ch materi�l�.
Henkel � R spol. s r. o. souhlas� s vlo�en�m zm�n�n�ch v�kres� do projekt� staveb pouze pod podm�nkou, �e je jako jedin� vlastn�k v�lu�n�ho pr�va na �pravu

Ve�ker� technick� v�kresy jsou majetkem Henkel � R spol. s r. o.

info@ceresit.cz
www.ceresit.cz

170 00 Praha 7, U Pr�honu 10
Henkel � R spol. s r. o.

98



POUŽITÁ LITERATÚRA: 

(Příručka pro obkládání keramikou sklem a kamenem II.) Vydal Silikátový svaz v rámci projektu správné praxe při obkládání 
keramikou, sklem a kamenem, číslo projektu CZ/13/LLP –LDV/TOI/1134003, Silikátový svaz ISNB:978-80-86821-76-4,
Technický list 07, Velkoformátové keramické obkladové prvky a rektifikované obkladové prvky. Zpracováno dle Merkblatt – 07. 
Osterreichiche Flisenvarband vydal 1.1.2010

Použité obrázky jsou uvedeny se svolením autora: Dr.Eduard Justa

Vydáním tohoto předpisu ztrácí předchozí vydané informace svojí platnost.

Zpracoval: Jiří Pavlíček, TCS Manager CZ
V Praze dne:  30.6.2017

POZNÁmKY

10

IZOLACE 
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SANACE
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Hydroizolace domu 
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