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Cihlový obklady Elabrick 

 

Cihelné překlady Elabrick jsou vysoce kvalitní 

organicky vázané obkladové pásky, které jsou 

vyrobeny z minerálních surovin. Dají se použít 

mnoha způsoby na různé povrchy. Mají 

řemeslný design z přírodního kamene. 

 

 

 

Cihelné překlady Elabrick se musí vždy 

používat spolu s příslušným speciálním 

lepidlem Elabrick, a to na vhodném povrchu, 

který snese zatížení. Barva lepidla je zároveň 

barvou spárovací hmoty. Široký výběr barev, 

struktur a rozměrů. Lze je rychle a jednoduše 

zpracovat, jsou lehké, lze je snadno řezat na 

míru, nedochází ke ztrátám v důsledku 

zlomení. Jsou omyvatelné, nárazuvzdorné, 

lakovatelné, paropropustné, stálobarevné 

a vydrží náraz. Cihelný překlad je pružný a lze 

jej použít i pro opracování (mírně) zaoblené 

rohy; v případě potřeby jej předehřejte fénem 

na vlasy. Vzhledem k použití přírodních surovin 

se mohou vyskytnout drobné barevné rozdíly. 

 

 

 

Kvalitní venkovní překlady lze použít 

i v interiéru. Vždy se ujistěte, že používáte 

cihelné překlady z více krabic najednou, 

abyste dosáhli zamýšlené struktury 

a barevných odstínů. Postup: naneste lepidlo, 

pevně do něj zatlačte cihelné překlady 

a spáry uhlaďte vlhkým štětcem. Překlady 

musí být ze všech stran zajištěny lepidlem, aby 

se za ně nedostala voda. 

 

 

 

Cihelné překlady Elabrick lze použít na 

jakémkoli pevném, čistém, suchém, mírně 

savém povrchu, který snese zatížení a není 

namáhán. Ve většině případů může být nutné 

použít vrstvu na podporu přilnavosti (základní 

nátěr). Vysoce savé povrchy musí být předem 

ošetřeny základním nátěrem regulujícím 

savost. Pokud máte jakékoli nejasnosti, 

požádejte o radu. 

 

 

 

Můžeme předepsat správný postup aplikace 

našich produktů, ale nemůžeme kontrolovat, 

zda je dodržován. Proto můžeme zaručit 

kvalitu našich produktů pouze tehdy, pokud 

se na ně vztahují naše prodejní a dodací 

podmínky; neručíme za způsob, jakým jsou 

produkty použity.  Pokud máte jakékoli 

nejasnosti ohledně některého povrchu, 

doporučujeme nejprve provést několik testů, 

abyste předešli (budoucím) problémům, za 

které nemůžeme převzít žádnou 

odpovědnost. Tento technický list nahrazuje 

všechny předchozí technické listy. 

Vyhrazujeme si právo provádět změny, které 

jsou výsledkem technologického pokroku. 

 

 

 

pojivo: polymerní disperze na vodní bázi 

barviva: tekuté pigmenty na bázi přírodních materiálů odolné vůči 

UV záření 

plnivo: různé druhy křemenného písku 

tloušťka: 4–5 mm (včetně lepicí vrstvy) 

hmotnost: 5–6 kg/m² (včetně lepicí vrstvy) 

hustota: ±1,5 g/cm³ 

teplota: minimální teplota povrchu a vzduchu je +5 °C, a to jak při 

nanášení vrstvy lepidla, tak při vytvrzování vrstvy lepidla. 

rozměry: 50x210 mm: 72 ks/m² (se spárovací hmotou 10 až 

12 mm) 

 52x240 mm: 64 ks/m² 

 71x240 mm: 48 ks/m² 

barva lepidla: bílá / pískově šedá / světle šedá / cementově šedá / 

šedá / antracitová / hnědá 

spotřeba: 2,5 až 3,5 kg/m² v závislosti na povrchu a způsobu 

nanášení 

třída hořlavosti: splňuje požadavky na klasifikaci stavebních materiálů 

podle EN 13501–1:2018 A2 – s1, d0 jako „bez hořících 

kapek“ 

teplotní rozsah: -40° až +100 °C (po aplikaci a zatuhnutí) 

skladování: +10 °C a v suchu 

bezpečnost: Vypracování bezpečnostního listu v souladu s nařízením 

REACH (ES) č. 1907/2006, příloha II, se nevyžaduje. 

 

 

 

Měřicí nářadí, vodováha, zednická šňůra / značkovací šňůra / laserový přístroj 

(pro vytyčení vrstev), hladítko, zubové hladítko (4x6 nebo 4x6 mm), nůžky 

a plochý štětec (10, 12 nebo 14 mm široký) pro pokládku cihelných překladů 

a uhlazení spárovací hmoty. Nářadí je třeba ihned po použití očistit vlažnou 

vodou, než lepidlo ztvrdne. 

 

 

 

Ujistěte se, že je povrch pro pokládku cihelných překladů vhodný. Při aplikaci 

a během vytvrzování předem zkontrolujte hladkost, dostatečné vytvrzení 

a dostatečnou ochranu proti povětrnostním vlivům a větru. Změřte rozměry 

(výšku zdiva a výšku vrstvy) a vyznačte je na povrchu stěny, na které má být 

aplikace provedena. Výšku lze vyznačit ručně na stěně a/nebo lze použít 

měřicí přístroj. Pomocí značkovací šňůry nebo laserového přístroje vyznačte 

na stěně každé 3 až 4 vrstvy stavební čáru a vyrovnejte s ní horní stranu 

cihelného překladu. Správné dimenzování je nutné pro zajištění přesného 

a jednotného rozměru cihelných překladů. Postupujte shora dolů. Okenní 

rámy, parapety, lešení atd. musí být dostatečně zakryty, aby se zabránilo 

znečištění. Případné znečištění je třeba ihned očistit čistou vodou. Speciální 

lepidlo Elabrick se nanáší zubovou stěrkou. V závislosti na okolnostech 

(teplota, vlhkost vzduchu atd.) by se nemělo nanášet na velké plochy, aby se 

na vrstvě lepidla nevytvořil film. Cihelný překlad se mírným posuvným 

pohybem vtlačí do mokrého lepidla. Cihelný překlad musí být zcela zapuštěn 

do lepidla. To lze zkontrolovat tak, že z fasády sejmete obkladový pás 

a zkontrolujete, zda je zadní strana cihelného překladu zcela pokryta 

lepidlem. Lepidlo na spojích by se mělo ihned po zpracování vyhladit mírně 

navlhčeným štětcem. Nejprve se vyhladí vnější spoje  a poté se dlouhým 

tahem vyhladí vnitřní spoje. Dbejte na dostatečný kontakt lepidla se stranami 

cihelného překladu, aby se za něj nemohla dostat voda. Při venkovním 

použití musí být cihelné překlady chráněny před větrem a deštěm po dobu 

nejméně 3 dnů po položení. Uvedená doba ochrany však závisí na teplotě 

a vlhkosti vzduchu. Vysoká vlhkost vzduchu a/nebo nízké teploty mohou tuto 

dobu výrazně prodloužit. 
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