


g) zvislé plochy ešte pred montážou debnenia napenetrujte zmesou zložiek A+B KK!

h) POZOR! Na zvislé plochy musí byť kamenivo do systému VYSUŠENÉ!!! Inak hrozí, že zmes
dobre nepriľne a môže sa hneď alebo v budúcnosti odtrhnúť.

a) Do dosák narezaných na požadovanú výšku naskrutkujte z vonkajšej strany niekoľko tenkých
dostatočne dlhých skrutiek, ktorými určíte hrúbku vrstvy; hrúbka zvislej vrstvy (napr. múrik, soklík,
podstupnica schodiska...) je určená minimálne frakciou použitého kameniva, ale mala by byť taká hrubá,
aby nepresvital podklad.

b) Debnenie ošetrite separačným náterom (napr. bravčovou masťou), alebo obaľte PE fóliou, aby ste
zabránili zlepeniu debnenia s epoxidom.

c) Pripravené časti debnenia (,,šalungy”), osadené dištančnými skrutkami, priskrutkujte k zvislej
ploche, do ktorej ste predtým zapustili hmoždinky.

d) Debnenie odstráňte najneskôr do 24 hodín od aplikácie výplňovej zmesi KK - záleží to od teploty
prostredia, napr. pri 30°C je odšalovanie možné už po 5 - 6 hodinách.

a) Kamenivo nasypte do dostatočne veľkej, oválnej čistej nádoby (stavebné vedro, maltovník,
plechový sud);zvoľte také množstvo kameniva, aké ste schopní dokonale premiešať so spojivom -
množstvo záleží od frakcie, veľkosti nádoby, výkonnosti vášho miešadla, počtu pracovníkov... - dávka
kameniva v súprave je 20 alebo 25 kg. Najviac sa osvedčilo plastové oválne stavebné vedro o obsahu 40
až 65 litrov.

b) Kamenivo musí byť čisté, bez prímesí mastnôt, ílu a hliny, no môže byť vlhké, nevysušené. Ak je
vlhké, musí byť celá šarža štrku (všetky dávky) približne rovnako vlhká. Nikdy nedávajte vedľa seba na
jednu plochu úplne mokré a úplne suché kamenivo - môže to spôsobiť jemnú výslednú fľakatosť, ktorá
môže byť na ucelených plochách pod ostrým uhlom pohľadu viditeľná.

c) Pre aplikáciu na väčšie plochy je efektívnejšie použiť stavebnú bubnovú miešačku, kde sa dá
miešať viac dávok naraz - je to ale vhodné len pre zohratú partiu, ktorá už má stovky metrov KK
realizovaných. Úplne najefektívnejšia je miešačka s núteným obehom - horizontálna, v ktorewj sa dá
zamiešať 100 kg kameniva za pár sekúnd.

a) Do živice ( zložka A), ktorú ste vyliali do čistého oválneho vedra o obsahu 5 - 10 litrov, postupne
(za neustáleho miešania miešadlom) vlejte tvrdidlo (zl.B) v príslušnom pomere; dôkladne miešajte cca 2 -
3 minúty.

POUŽITE PREDPÍSANÉ OSOBNÉ OCHRANNÉ POMÔCKY!

b)
1/ Pre 25 kg kremičitého štrku frakcie 4-8 (4-8mm) je potrebné pripraviť spojivo:
0,7 kg zložky A + 0,3 kg zložky B;

a) Do nádoby s nasypaným kamenivom nalejte pripravené množstvo spojiva.
b) Miešajte - miešadlom profi, alebo silnou vŕtačkou s kovovým miešadlom (vrtuľkou) - tak dlho,
dokiaľ nie je všetko kamenivo dokonale obalené - zmáčané.

Naozaj musí byť každé zrnko mokré!!!

2/ PRÍPRAVA DEBNENIA PRE APLIKÁCIU NA ZVISL0 PLOCHY

3/ PRÍPRAVA KAMENIVA

4/ PRÍPRAVA SPOJIVA

5/ PRÍPRAVA ZMESI

(kamenivo = zložka C)

( spojivo = epoxidový systém, zložky A+B)

(kamenivo + spojivo = A+B+C)

Príklad receptúry:



6/ APLIKÁCIA ZMESI - podmienky :

7/ UKONČENIE OKRAJOV

8/ DEBNENIE SCHODISKOVÝCH STUPŇOV

suché počasie;teplota: +10°C až +30°C; maximálna
relatívna vlhkosť vzduchu: 70%.
a) Namiešanú zmes rozprestrite na suchý podklad a nahrubo roztiahnite a urovnajte vhodnou latou (nie
je nutné). Minimálna hrúbka pre frakciu 4-8 je 15mm, maximálna hrúbka nemá hranicu; pre frakciu 2-4mm
je minimálna hrúbka 7,5mm.

b) Zmes zhutňujte a uhládzajte do finálnej podoby nerezovým hladidlom, ktoré občas navlhčite
technickým acetónom alebo technickým liehom (ten je vhodnejší) aby ste zabránili prilepovaniu kameniva
na hladidlo. Pri aplikácii zmesi do debnenia (zvislé plochy) poklepkávajte neustále na debnenie a
štuchaním tenkou latou utláčajte zmes čo najviac. Na zvislé plochy je vhodnejšia menšia frakcia kameniva,
napr. 2-4mm,ale dajú sa aplikovať aj väčšie frakcie. Tu je treba zdôrazniť, že množstvo spojiva v pomere k
množstvu kameniva musí byť nižšie o cca 10-20% (podľa výšky stĺpca) ako je predpis. Dosiahne sa to tak,
že napr. v prípade receptúry č.1 (pozri4/b/1) pridáte do zmesi naviac cca 2 až 4 kg štrku (zl.C) na
predpísané množstvo A+B, tzn. Že zmes bude chudobnejšia - suchšia. Dôvod: Množstvo spojiva, ktoré má
funkciu zlepiť kamenivo a dostatočne prilepiť spodné stykové kamienky k podkladu, je vypočítané na
hrúbku vrstvy do cca 30 mm. V prípade zvislej plochy je stĺpec zmesi nepomerne vyšší a spojivo (za
teplého počasie) gravitačne stečie na dno, kumuluje sa a vytvorí neželateľné, oku nelahodiace ,,zrkadlá” -
kaluže, pretože spodné kamienky sú utopené v spojive. Zistí sa to až pri odšalovaní debnenia.

c) Doba spracovateľnosti - životnosť aktivovanej zmesi: je závislá od teploty materiálu a teploty
prostredia. Pri 20°C je to cca 40minút, ale pri 30°C cca 15 minút. Tieto hodnoty sú len orientačné a platia
na už rozprestretú zmes. POZOR!!! Vo vysokom stĺpci - napr. Vo vedre sa čas spracovateľnosti neúmerne
skráti, pretože reakcia prebehne niekoľkonásobne rýchlejšie.

a) Do stratena - ak plocha prechádza do trávnika, alebo ak KK má byť na úrovni s okolitým terénom -
okraj stačí vytýčiť latkami,...

b) Do pravého uhla k podkladu - priložte a zafixujte dosku ošetrenú v mieste styku s KK separačným
náterom (vytvorte mantinel) a zmes pri nej dôkladne utlačte, ubite. Po pár hodinách (ked už zmes KK je
dostatočne tuhá) dosku odstráňte.

c) Ak aplikáciu z akéhokoľvek dôvodu musíte na viacej hodín alebo do druhého dňa prerušiť (napr. V
veľká plocha, náhla zmena počasia, iné príčiny...) Ukončite KK ostrou hranou - prehraďte doskou , ktorá je
ošetrená separačným náterom. Čím skôr v pokládke pokračujte - odstráňte včas dosku a novú zmes
natlačte zboku do staršej vrstvy, dobre ju vmasírujte, zahlaďte a spoj by nemal byť vidieť.

a) Najprv zadebnite boky schodiska - ak budete aplikovať KK aj na tieto boky, tak doskami s
dištančnými skrutkami.

b) Potom šalujte čelá (podstupnice) schodiskových stupňov a to tak, aby vrch sekcie debnenia bol
minimálne vo výške nášľapu, lepšie o niečo vyššie. Do spodnej hrany naskrutkujte skrutky, ktorými vytýčite
požadovanú horizontálnu hrúbku vrstvy KK.

c) Upravenú zmes KK - pozri 6/b, najprv nasypte do debnenia schodiskových čiel, zhutnite a až potom
vyplňte zmesou KK podľa základnej receptúry 4/b/1-2 vodorovné nášľapné časti.

d) Ak chcete na schodisku vytvoriť zaoblené či zrazené hrany resp. oblé kúty (fabióny), musíte
vystihnúť správny čas oddebnenia a vhodným náradím hrany ručne dotvarujte do požadovaného rádiusu
pokiaľ je zmes ešte tvárna, ale už natoľko tuhá, že vás udrží, ak na plochu musíte vstupiť. Nevstupujte na
KK priamo, ale rozložte si na plochu napr dosky alebo hrubšie plechy(ošetrené separátorom), aby sa
minimalizovala bodová záťaž a aby sa rozložením váhy na väčšiu plochu bodový tlak eliminoval na
minimum. Nenaruší sa tak celistvosť a rovinnosť povrchu.



9/ ÚDRŽBA
a) Na otvorených priestranstvách je samočistiteľný dažďom - v prípade zablatenia či iného znečistenia
stačí dostatočný prúd vody zo záhradnej hadice, resp vystriekanie tlakovou vodou (wapkou). I tak raz za
čas si zaslúži spláchnuť prach.
b) Po náhodnom znečistení napr farbami, motorovým opotrebovaným olejom atď použite čo najskôr
oplach silným prúdom vody - v prípade oleja najprv odmastite roztokom detergentu (JAR,PUR,...). Oplach
musí byť intenzívny - veľkým množstvom vody vypláchnite všetky nečistoty z celého KK.
c) Na jar vypláchnite z KK soľ.
d) V prípade ak z akéhokoľvek dôvodu príde k mechanickému poškodeniu a naruší sa celistvosť (napr
ak sa odlomí hrana, spadne vám na plochu ťažký predmet...), je KK ľahko opraviteľný materiálom, z akého
bol skonštruovaný.
e) Po určitom čase užívania sa vrchná laková vrstva, ktorá je len pár mikrónov, zoderie. Pôvodná
nádhera sa dá ľahko dosiahnuť prelakovaním rovnakým spojivom (zl.A+B). Treba ale dať pozor na
množstvo obnovovacieho náteru - nesmie presiahnuť 150-250g na 1m2. V prípade prehnanej spotreby by
sa zrušil vynikajúci parameter - roštová priepustnosť vody - výplňou medzier v kamenive.
f)

Pri realizácii za slnečného počasia majte na pamäti, že materiál nesmie byť priamo na slnku. Priamy
svit slnka (už nad 18°C) akumuluje do materiálu teplo, materiál sa prehrieva a životnosť aktivovanej
zmesi(doba spracovania) sa neúmerne skracuje. Spôsobuje to problémy s ukladaním a uhládzaním zmesi,
spojivo neželateľne rýchlo tuhne, lepí sa na náradie, nedrží na zvyslých plochách...

Oválne vedro 5-10 litrové; oválne stavebné vedro
(maltovník) o obsahu nad 40 litrov; výkonné miešadlo; predlžovací kábel; nerezové hladidlo; špachtle;
murárska lyžica a naberačka; valčeky; štetky (na penetráciu); vodováha; laty; handry; riedidlo
(najvhodnejší je technický lieh) najlepšie v spreji; biela plachta; PE fólia proti dažďu (v prípade náhlej
zmeny počasia); krycie oblepovacie pásky; presná váha - pre prípad, že poslednú súpravu pri dokončovaní
neminiete celú a budete ju musieť rozdeliť, rozvážiť - zostatok Vám poslúži na drobné opravy.

NIKDY NEOŠETRUJTE KK ACETÓNOM, INÝMI RIEDIDLAMI, ROZPÚŠŤADLAMI ALEBO
ORGANICKÝMI KYSELINAMI!!!

Dôležité poznámky :
1.

Riešenie: materiál dajte do chládku, alebo zakryte bielou plachtou - napr. Netkanou geotextíliou a
materiál odoberajte z pod nej.

2. Doporučené náradie a pomocné materiály:


