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ZÁRUKA

Snadné obkládání  

ODLOUPNĚTE A PŘIPEVNĚTE

Patentovaný komponent Gel-O™ ve Smart Tiles® nikdy nezežloutne ani 
nepopraská. Bez lepidla na obklady, bez speciálních nástrojů a bez nepořádku. 
Instalace přímo na stávající dlaždice nebo hladké povrchy*. Nevyžaduje žádné 
dodatečné lepidlo. Proveďte si instalaci sami a ušetřete. 

Neinstalujte na pracovní desky ani na podlahy. Neobkládejte sprchové kouty.

INSTALACE

Povrch očistěte odmašťovacím prostředkem. Narýsujte si vodicí linku, která vám 
dlaždice pomůže zarovnat. Odstraňte podkladový papír, aniž byste se dotkli 
povrchu s lepidlem. Nalepte dlaždice tak, aby se spáry s jistotou překrývaly.

DŮLEŽITÉ

Nelepte na čerstvou malbu. Před instalací dlaždic nechte barvu po dobu 3 týdnů 
zcela vyschnout. Instalujte pouze na stávající dlaždice nebo na hladké povrchy. 

Nelepte přímo na nenaimpregnovanou suchou stěnu ani na sádrokarton bez 
základové barvy.

PLYNOVÉ SPORÁKY

U plynových sporáků bez zadního panelu nebo kovové desky musíte zachovat 
bezpečnou zónu 20 cm od zadní stěny (zóna bez obkladů Smart Tiles®), aby 
nedošlo k přímému vystavení otevřenému ohni. Pro bezpečné obložení této 
oblasti lze použít ochranný ocelový panel.

*Některé modely zakryjí nedokonalosti lépe než jiné.
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Model BRIK
návod k instalaci

Právě jste si zakoupili nové obklady Smart Tiles BRIK a už se nemůžete dočkat, až je nainstalujete. Nejprve 
ale věnujte několik minut přečtení tohoto návodu k instalaci, jelikož si tím usnadníte život.
Zajistěte hladký povrch stěny. Vyčistěte povrch odmašťovacím přípravkem, např. přípravkem TSP. Je 
důležité zajistit hladký povrch, jinak nebude dosaženo dokonalé přilnavosti. Podrobnější informace se 
nachází na našem webu na stránce častých dotazů a odpovědí (FAQ).

Instalaci začněte z levé strany stěny tak, aby byla cementová kaše označená „OVERLAP“ (PŘESAH) na  
pravé straně. 

Pomocí vodováhy označte na stěně tužkou výšku první řady obkladů. Tak zajistíte vodorovnou 
instalaci.

Za účelem vyrovnání obkladů Brik jsou v cementové kaši uprostřed každého obkladu připraveny 
malé černé čáry. Při pokládání vrstev zajistěte, aby byly malé černé čáry vzájemně na sobě. Pak je 
prsty přimáčkněte, aby se obklady přilepily. Lepidlo Smart Tiles speciálního složení vám rovněž 
umožňuje změnit polohu obkladu během instalace, pokud jste ještě obklady nepřitlačili. Snadno je 
vyjměte ze stěny za účelem jejich dokonalého přemístění.

Pro KRBY
Obklady BRIKS lze nainstalovat na povrch, jehož teplota nepřekračuje 49 °C (120 °F). Především je důležité 
vyvarovat se jakémukoliv přímému kontaktu se zdrojem tepla nebo přímému působení otevřeného ohně.
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