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Vlastnosti systému kamenný koberec Presstone® : 

Dlhá životnosť, mrazuvzdornosť, vode-priepustnosť, dobrá 
tepelná vodivosť, ľahká tvarovateľnosť, vysoká odolnosť, 
nedochádza ku kapilárnemu vzlínaniu, drenážne schopnosť, 
odolnosť voči soliam a ropným látkam, ľahká údržba, 
ekologická nezávadnosť. 

Údržba a čistenie: 

Exteriér:  

Pravidelná údržba mechanickým spôsobom: zmetákom, 
škrabkou s gumovou násadou, tlakovou vodou do 40 ° C, 
parou. Túto pravidelnú údržbu prevádzame v intervaloch 
podľa funkčnosti a intenzity používania kamenného 
koberca. 
V zime udržujeme povrch dreveným alebo plastovým 
ohrablom s gumenou násadou,  
frézou (neužívať s reťazami, kvôli poškodeniu povrchu), v 
zimnom období môžeme použiť soli alebo roztoky solí. Pri 
námrazách nemožno používať kamenivo ako zásyp a iné 
ostré predmety pre odstránenie ľadu. 
Chemicky udržujeme a čistíme bežnými čistiacimi 
prostriedkami, odolné škvrny môžeme odstrániť napr. 
benzínom, acetónom (odporúčame Kiehl Corvett) 

Interiér: 

Údržbu prevádzame celoplošným čistením, povysávaním 
drobných nečistôt a špiny, čistíme mokrou cestou (vlhký 
mop, metla s vlhkou handrou). V prípade potreby 
prístrojom na čistenie kobercov alebo parou. Nečistoty 
spôsobené rozliatím tekutín najlepšie očistím teplou vodou 
a kefou, príp. hubou. Ihneď po ošetrení vodu odsajeme a 
spôsob čistenia opakujeme podľa potreby.  

Ošetrenie a drobné opravy systému kamenný koberec 
Presstone® : 

Väčšinou sa jedná o opravy prípadných prasklín, 
odlomených kamienkov pri extrémnom zaťažení povrchu - 
pojazdy áut, mechanické poškodenie pri  
údržbe v zimnom období. Pred opravou je však vždy 
dôležité odstránenie príčiny poškodenia. 
V prípade postriekania podlahy chemikáliami odstrániť a 
povrch neutralizovať - pri expozícii je možná zmena farby a 
degradácia povrchu. 

Povrch po určitej dobe a záťaži môže strácať lesk, kamienok 
zmatnie. Pre oživenie lesku povrchu môžete použiť produkt 
Presstone® R02, alebo R03. Predĺžime tak životnosť povrchu 
a získame pôvodný vzhľad.  

Záručné podmienky: 

Povrch musí byť používaný na určený účel. Nesmie byť 
mimoriadne mechanicky namáhaný, úmyselne 
poškodzovaný a neodborne ošetrovaný nevhodnými 
prípravkami.  
Pri pokládke povrchu musí byť dodržaný technologický 
postup stanovený výrobcom. 
Aplikácia kamenného koberca musí byť vykonaná na 
podklad, ktorý je pevný a súdržný  
s použitím penetrácie doporučenej dodávateľom systému 
kamenného koberca a aplikovanej podľa technického listu. 
Zložky pojiva musia byť dôkladne premiešané v presnom 
pomere uvedenom na etikete ako aj postup miešania 
s kamenivom, alebo pieskom.  
Aplikačné teploty: od +10 "C do +30" C. Materiál Presstone® 
pokladať iba na suchý podklad. Delenie plochy, tzv. 
dilatovanie, zabezpečiť vždy lištou.  
Predchádzajte kondenzácii vzdušnej vlhkosti po dobu 
schnutia. 

Záruka sa nevzťahuje najmä na vady vzniknuté nesprávnou   
aplikáciou v rozpore s daným technickým listom k danej 
aplikácii, nesprávnym alebo nevhodným používaním, 
mechanickým poškodením, neodbornou manipuláciou a 
starostlivosťou, ďalej na vady, ktoré majú pôvod v skrytých 
vadách podkladových vrstiev, odtrhnutí v podkladovej 
vrstve, poklesu (praskanie) stavieb (spevnených plôch), 
alebo ich častí spôsobených vyššou mocou a z iných 
dôvodov, za ktoré nie je predávajúci zodpovedný. Záruka sa 
tiež nevzťahuje na bežné opotrebenie, na mierne zmeny 
farebnosti spôsobené UV žiarením alebo použitím plniva 
rôznych šarží (kamenivo).  
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