
NÁVOD NA ZAMĚŘENÍ A INSTALACI
T.BOARD
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ZAMĚŘENÍ PROSTORU PRO KUCHYŇSKÝ OBKLAD

Pro správné zaměrení prostoru kde bude použita obkladová deska T. BOARD je nutné 
dodržovat přesné měření a technické specifikace dle návodu.
Na papír si nakreslete požadovaný tvar obladové desky, kde si zapíšete všechny důležité 
naměřené hodnoty, které jsou: celková šířka, výška, popřípadě další rozměry dle samot-
ného tvaru a rozmístění otvorů.

V místech kde je obkladová deska napojena na kuchyňskou desku, skříňky nebo vnitřní 
roh zdi je nutné z naměřené hodnoty odečíst 2mm. Viz obrázek níže. 

Tam kde bude obkladová deska ve volném prostoru a nebude na nic navazovat (stěna, 
roh, nebo další nábytek) se s naměřenou hodnotou již dále nic nedělá, pouze se odečtou 
2 mm od pracovní desky.
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PŘÍPRAVU PODKLADU

PŘÍPRAVA OBKLADU

U zaměření vnitřního rohu je potřeba odečíst 4mm v místě kde na sebe desky dosedají. 
Viz obrázek níže.

Pokud chcete obkladovou desku okolo vnějšího rohu, tak po zaměření musíte přičíst 
1mm k jednomu obkladu ,který lícuje s rohem a 4 mm k obkladu, který jej bude překrý-
vat. Viz obrázek níže.

Podklad pro lepení musí být rovný, suchý a bezprašný. Před lepením vždy napenetrujte 
povrh. V případě nerovností napenetrujte a poté srovnejte pomocí stěrkovacího lepidla a 
nechte zaschnou podle návodu.

S obkladem pracujte opatrně aby jste nepoškodili tisk, který je opatřený krycí folií. 
Rozbalte obkladovou desku. Položte ji tiskem na mirelon a opracujte. Doporučujeme 
opracovat: stolní pilou, ruční okružní pilou nebo přímočarou pilou s více zuby určené k 
opracování hliníku. Lze požít i kotouč o průměru 195mm s 56 zuby. Pro otvory použijte 
vykružovací pilu. Hrany strhněte brusným papírem na klátku. Poté ji zkušebně přiložte na 
své místo a pokud oblkad v některém místě nesedí, opilujte toto místo pilníkem na kov. 



INSTALACE OBKLADU

ÚDRŽBA

Při instalaci obkladu dávejte pozor na spávnou orientaci. U některých motivů bude správ-
ná orientace zaznačena ze zadní strany obkladové desky T.BOARD.

Pro správnou montáž dodržujte pracovní postup minimálně ve dvou lidech.
Na montáž použijte jednosložkové lepidlo, na bázi MS polymeru s okamžitou fixací nejlé-
pe MAMUT GLUE od Den Braven. 

Naneste lepidlo v síti 50 mm na obkladovou desku. 
Při nedodržení hustoty nánosu lepidla dojde k rozporu s platným intalačním návodem!

Obklad umístěte na své místo a přitlačte.
Pro napojení obkladu do rohu, 200 mm od rohu nepřitlačujte, až po usazení druhé desky 
přitlačte k sobě. Po usazení opatrně sundejte krycí folii.

Naneste silikon do mezer kolem obkladu. Asi po 3 hodinách je možné namontovat těsnící 
lišty, kryty elektroinstalace, a další...

Obklad se velmi jednosduše udržuje jen měkkým vlhkým hadříkem s běžným kuchyňským 
čistícím prostředkem bez obsahu abrazivních složek.
Doporučujeme používat mikrovláknovou utěrku namočenou v jarové vodě.
Nepoužívejte drátěnku a jiné drsné materiály ani pískové čistící prostředky.

DOPORUČENÍ
Obklad je možno použít za jakýkoliv typ vařícího centra, při čemž doporučujeme největší 
vařič mít v pozici co nejdále od obkladu. Pokud je obladová deska umístěna za plynové 
varné centrum je nutné dodržet odstup 50 mm od okraje hrnce či pánve.
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