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Objavili ste na kamennom koberci 003 Mars hnedé fľaky? 
Potom sa pravdepodobne jedná o výnimočný výkvet 
hrdze. Poradíme, ako výkvet hrdze jednoducho a účinne 
odstrániť. 

Riečne kamienky kamenného koberca Mars pochádzajú z 
lokality s vyšším výskytom železnej horniny. Hoci je zmes 
kameniva niekoľkokrát dôkladne vypraná, nemožno sa 
nepatrného obsahu železa úplne zbaviť. Občas sa preto 
stáva, že na kamennom koberci  Mars 003 dochádza k 
oxidácii železa, ktorá sa prejavuje výkvetom hrdze. Tento 
výkvet hrdze pozorujeme u iba 3% predaného riečneho 
kamienka 003 Mars.V prípade, že sa výkvet hrdze objaví, 
nie je dôvod na paniku. Jedná sa o prírodný chemický 
proces, ktorý v prírode prebieha po stáročia. Výkvet hrdze 
nenarúša vlastnosti ani životnosť kamenného koberca. Iba 
spôsobí estetickú vadu na kráse kamenného koberca v 
podobe malých hnedých škvŕn. Tieto škvrny možno bez 
väčších ťažkostí odstrániť. 
 
 
Výkvet hrdze spoľahlivo odstráni kyselina chlórovodíková 
32% 
 
Tento koncentrovaný čistič rozpúšťa anorganické nečistoty, 
ktorými sú usadeniny hrdze, výkvety  epoxidové závoje. 
Vďaka tomu spoľahlivo odstráni hnedé škvrny na 
kamennom koberci. 
 
Ako výkvet hrdze odstrániť? 
 
Aplikácia čističa kyseliny chlórovodíkovej 32%je 
jednoduchá. Čistič sa riedi 1:1 s vodou, je  ihneď pripravený 
na použitie. Všetko zvládnete v troch krokoch: 
 
1. Prípravok naneste štetcom , alebo nastriekaním z nádoby 
na miesta s výskytom výkvetu hrdze či epoxidových 
závojom, nechajte dve až tri minúty pôsobiť. V prípade 
väčšieho výskytu škvŕn, aplikujte čistič celoplošne 
valčekom. 
 
2. Potom miesto prekartáčujte kefou s nylonovým chlpom. 
Rozpustené nečistoty zmyte čistou vodou a do sucha vytrite 
handrou. 
 
3. Ak v poškodenom mieste došlo k úbytku spojiva, 
nechajte miesto dokonale vyschnúť a potom aplikujte 
regeneračný náter R02, alebo R03 podľa potreby. 
 

Pokiaľ budú škvrny stále viditeľné, celý postup zopakujte. 
 
Pozor, čistič (kyselina chlórovodíková 32%) neaplikujte na 
plochy, ktoré sú citlivé na kyseliny. Spravidla sa jedná o 
leštený mramor, vápenec, dekoračné dlažbu, emailový 
náter, eloxal, zinok či drevo. Pred samotnou aplikáciou 
čističa  vždy vykonajte zkúšku. Pri aplikácii vždy chráňte 
susediace plochy. V prípade aplikácie čističa na nevhodný 
povrch, ihneď plochu umyte vodou. 
 
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   



                                                             Technický list výrobku                                                                             
                                                                

                                                              ÚDRŽBA 
č.: revízie: 130619 

Návod na údržbu a ošetrovanie, záručné podmienky, hrdzavé fľaky 

  

 
str. 2                              
 

GLOBALSTONE, s.r.o. Trnava , www.presstone.sk , presstone@presstone.sk  

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).  
Technická podpora: www.presstone.sk, +421 917 287172 
 

http://www.presstone.sk/

