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SYSTÉM: 

BASIC (KK) PRO (KKX) EXCELENT (KKP) 

Kamenivo 21 kg Kamenivo 21 kg Kamenivo 21 kg 
PKN presypový 
piesok 

PKN presypový 
piesok 

PKN presypový 
piesok 

Penetrácia A+B Penetrácia A+B Penetrácia A+B 
EP.Pojivo A+B 
1,00kg 

EP.Pojivo A+B 
1,50kg 

POL.Pojivo A+B 
1,00kg 

 

NÁRADIE: 
Murárska lyžica plastová, oceľ.hladítko, doska na hrubé 
sťahovanie , plastová nádoba na miešanie kameniva a pojiva (min. 
40l), plastové vedierko na premiešavanie zložiek A,B podľa 
pomeru penetrácie aj pojiva do kameniva, dig.váha na váženie 
penetrácie, pojiva (zložky majú stanovené presne váhy podľa 
tech.listu), malé miešadlo na premiešanie pojív, miešadlo na 
miešanie kamenného koberca s malými otáčkami, čistiace 
pomôcky na náradie ( riedidlo C6000, handričku), rukavice, 
ochranné pomôcky.  
Technický list od daných aplikačných materiálov. 

 
PODKLAD PRE APLIKÁCIU: 
Betón, dlažba, na pevno položená zámková dlažba bez známok 

sadania, kovy, drevo                          

 
1/ PRÍPRAVA PODKLADU: 
Betónový podklad musí byť pevný s min. pevnosťou v tlaku 
25,0 N / mm2 a s pevnosťou povrchových vrstiev min1,5 N / 
mm2.Betónový podklad musí byť pevný bez voľných častíc, bez 
prachu a ďalšieho znečistenia ako staré farby, oleje, tuky, špina, 
atď. Podklad musí byť nosný, na povrchu suchý, čistý, zbavený 
látok ovplyvňujúcich priľnavosť (nečistoty, olej, mastnota, 
cementové mlieko), dostatočne pevný v tlaku a ťahu. Nesúdržné 
častice, zvyšky lepidla, mastnoty a farby odstráňte brúsením, 
frézovaním alebo tryskaním. Nesavé, hladké a kovové podklady 
odmastite a obrúste. Na kovoch najprv vyskúšajte priľnavosť. 
Nesúdržné častice a prach dôkladné povysávajte. 

2/ PENETRÁCIA: 

2.1 / P03 
2-komponentná, číra, epoxidová penetrácia pre kamenné koberce. 
Aplikujeme do max. 8% vlhkosti. 

2.2 / P03 Quick 
2-komponentná, číra, epoxidová penetrácia pre kamenné koberce 
zo zrýchleným vytvrdzovaním. 

2.3 / PKN 0,4-0,8mm 
Presypový kremičitý piesok na penetráciu 
 
 
 
Pojivo väčšieho obsahu zložky A  (napr. 10 balenie) nalejeme do 
vhodnej nádoby, vedierka a následne nalievame do pripravenej 

nádoby v hmotnostnom pomere na 1 balenie uvedenej v 
technickom liste a premiešame. Následne nalejeme zložku B. 
 

Postup aplikácie: 
Na pripravený podklad a po prípadnom prevedení skúšobnej plochy 
aplikujte zmiešaný penetračný náter pomocou velúrového alebo 
mohérového valčeka na podklad (obojsmernými pohybmi priečne na 
seba) v priebehu doby na spracovanie, zabráňte pritom tvorbe kaluží.  

V prípade savého podkladu aplikujeme viac penetrácie. 
Spracúvajte naraz toľko materiálu, koľko ste schopný aplikovať 
behom doby spracovateľnosti. Následne do čerstvej penetrácie 
aplikujte presyp kremičitým pieskom PK Natur 0,4-0,8 mm v 
spotrebe cca 0,25kg/m2. 

Namiešanú penetráciu neskladovať vo väčšom množstve, po 
zmiešaní znova nemiešať! Nebezpečenstvo vzniku samovoľnej 
exotermickej reakcie! 

Po zaschnutí penetrácie, pozametáme zbytkový piesok, ktorý sa 
neuchytil na penetrácii. Tento môžeme použiť následne pri ďalšej 
aplikácii penetrácie. 

3/ KAMENIVO: 

Kamenivo používame vysušené, zbavené drobných čiastočiek 
a prachu. 
Kamenivo na vodorovnú plochu: 21,00kg 
Kamenivo na zvislú plochu (Wall) 12,00kg 
Kamenivo Mix (mix s rôznych farebných odtieňov) 21,00 a 12,00kg 
 
Kamenivo Mix pred premiešaním s pojivom samostatne 
premiešame vo vhodnej nádobe na sucho a následne dáme do 
nádoby na miešanie kamenného koberca. Toto aplikujeme aj 
v prípade rôznych šarží kameniva jedného druhu. Vyvarujeme sa 
tak farebným fľakom na ploche. 
 
Upozornenie: 
Kamenivo skladujeme v suchu bez možnosti styku s vodou! Počas 
skladovanie chránime pred chladom. 
Dbáme na správne uskladnenie kameniva, ktoré by nemalo mať 
nízku teplotu ( v priebehu aplikácie môže dochádzať k zvýšenej 
hustote namiešanej zmesi kamenného koberca). 

 

3/ POJIVO DO KAMENNÉHO KOBERCA: 

3.1 / CH01 UV PLUS  
2-zložkové epoxidové pojivo balené v pomerných množstvách 
zložky A a B. 
3.2 / CH03  
2-zložkové polyaspartické pojivo balené v pomerných množstvách 
zložky A a B. 
 

Pojivo väčšieho obsahu zložky A  (napr. 10 balenie) nalejeme do 
vhodnej nádoby, vedierka a následne nalievame do pripravenej 
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nádoby v hmotnostnom pomere na 1 balenie uvedenej 
v technickom liste a premiešame. Následne nalejeme zložku B. 

Po odvážení zložky A a zložky B , tieto následne zlejeme do 
vhodnej nádoby na miešanie pojiva (napr. plastové vedierko 2 
litrové). Následne premiešame vhodným miešadlom  

Neodporúčame zložky merať objemovo, vzhľadom na to že 
objem sa viaže na presnú teplotu a vlhkosť, čo má za následok 
nesprávneho pomeru zmiešavania oboch zložiek. Zložky A a B sú 
pri svojej menšej teplote hustejšie a pri väčšej redšie ! 

Postup zmiešavania                     
Rozmiešajte prvú zložku A. potom nalejte do nej zložku B a 

dôkladne premiešajte cca  2-3 minúty. Potom pridajte vhodné 

kamenivo. Dôkladne premiešajte tak, aby boli všetky kamienky 

„mokré“ od živice a tvrdidla a tá nám nikde nezostala „stáť“. 

Miešame cca 3 min pri malých otáčkach (300-400 ot/m). 

Spracúvajte naraz toľko materiálu, koľko ste schopný aplikovať 

behom doby schnutia. Odporúčame 1 balenie. 

Dbajte na to, aby sa do zmesi dostalo čo najmenej vzduchu. 

V prípade potreby realizujte skúšobnú plochu.   

Spracovateľnosť namiešanej hmoty je od 25-40min, podľa teploty 
podkladu a okolia. 
Doba spracovateľnosti sa zvyšovaním teploty skracuje.  
 

Okraje a zakončenia: 
Okraje a zakončenia sú spravidla tvorené samotnými kameňmi. 
Tento spôsob zakončenia sa využíva pri aplikáciách, v prípade 
ktorých by z funkčného, materiálového, estetického hľadiska 
nebolo vhodné použiť ďalšie materiály či materiály s inými 
vlastnosťami. Na ostatné aplikácie, pri ktorých nie je problém s 
kombináciou materiálov, odporúčame použiť hliníkové L-profily. 
Dilatácie sa zhotovujú pomocou hlin. L-profilov, ktoré sa kladú nad 
dilatácie podložia. V prípade, že L-profily nemajú predhotovené 
drenážne otvory, odporúčame ich vytvoriť svojpomocne. 
Aplikačnú metódu je vždy potrebné vopred vyskúšať za 
konkrétnych aplikačných podmienok. Väčšie plochy sa dilatujú 
podobne ako podklad. L-profily sa lepia na penetrovaný podklad 
pomocou epoxidového lepidla napr. EX01 

 
Postup aplikácie: 
Pred začatím aplikácie je vždy potrebné zmerať vlhkosť 
podkladu, rosný bod a relatívnu vlhkosť vzduchu 
Pred aplikáciou musia mať obe zložky (A a B) a kamenivo  teplotu 
min. 15 °C. Po nanesení kamenného koberca po ploche sa vykoná 
zhutnenie, zrovnanie (hladenie) oceľovým hladítkom, pri väčšej 
výmere sa materiál sťahuje rovnou latou a následne hladí oceľ. 
hladítkom. Hladítko čistíme riedidlom C6000, ktoré nanesieme na 
handričku a tou pretierame do sucha hladítko. Snažíme sa 
vyvarovať styku čističa s povrchom hladeného kamenného 
koberca. 
Po aplikácii kamenného koberca (po zaschnutí odporúčame 
naniesť regeneračný náter R02, alebo R03 na plochu velúrovým 

valčekom). Eliminujeme tak nedostatok, alebo zriedenie 
povrchovej plochy naneseného pojiva kamienkov. Zabránime tak 
uvoľňovaniu kamienkov po čase stáleho pôsobenia UV žiarenia. 
 
Hotový kamenný koberec Presstone® je treba chrániť pred 
vlhkom, vodou a vodnými parami minimálne prvé dva dni po 
aplikácii. 
 

UPOZORNENIE: 

1/ Tento návod na pokládku má informatívny charakter. Vždy je 
nutné si prečítať Technický list od daného výrobku ( druh 
penetrácie, druh pojiva do kamenného koberca, druh 
regeneračného náteru) a postupovať podľa popisu v danom 
technickom liste. 

2/ Epoxidové pojivo CH01 vplyvom UV žiarenia časom mierne 
žltne, alebo šedne, preto sa neodporúča toto pojivo používať 
v spojení so svetlými druhmi kameniva (svetlo-šedá, slonia kosť, 
koralová..) Na tieto druhy kameniva sa odporúča použiť ako pojivo 
CH03 polyaspartik, ktorý je farebne stály a odolný voči UV 
žiareniu. 
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