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Dřevěné obklady na stěnu 
Ošetřování, opracování, montáž a technické vlastnosti výrobku. 

Upozornění: Dřevěné obklady jsou vyráběny z řeziva o vlhkosti 8 ± 2 %. Jelikož v podzimním, zimním           

a někdy i letním vlhkém (deštivém) období dochází během transportu a skladování k přijímání 

vlhkosti z ovzduší, tzv. vlhkost volná, může být vlhkost vyšší! 

Před lepením je nutné:  
vyjmout obklady z obalu a rozložit v suchém a teplém prostředí. Nejlépe v místnosti, kde budou 
obklady instalovány. A to po dobu, dokud nedosáhnou výrobní vlhkosti 8–12 % (nejlépe vlhkosti 
prostředí). Prodejce doporučuje přeměřit vlhkost dřevěných obkladů před montáží z důvodu jejich 
dalšího sesychání, díky kterému mohou vznikat mezery mezi jednotlivými kusy. 
 
- Prodejce neručí za neodbornou montáž dřevěných obkladů a za sesychání obkladů! 
- Jestliže nesouhlasí jakost, obklady vyměníme nenatřené a nezkrácené! 
- Přírodní růstové charakteristiky a barevné odchylky jsou důkazem toho, že se jedná o pravé dřevo!  
- Pro získání vyváženého vzhledu povrchu, doporučujeme namíchat obklady z několika balení! 

Návod k použití 

 

Potřebné nářadí 
 

• Tužka 

• Skládací metr 

• Vodováha 

• Kotoučová pila / ruční pilka 

• Zubová stěrka 3 mm 

• Pistole na lepidlo (dle výběru lepidla) 
 

Příprava před lepením 
 

1) Připravte si nářadí 
2) Zkontrolujte podklad (penetrace) 
3) Připravte si plochu tak, že na ploše,  

na kterou chcete dřevěné obklady 
lepit, si narýsujete vodorovnou čáru. 
Podle ní vyrovnáte spodní hranu 
dřevěných destiček.  
Pracujte od shora dolů. 

Podklad 

Podklad musí být stabilní, pevný a hladký. Použijte penetraci! 

 

Lepidlo 

K dosažení optimálního přilnutí přilepte obklad elastickým lepidlem na parkety. Postupujte  

od shora dolů. Ohledně zpracování lepidla dodržujte pokyny stanovené výrobcem. Dřevěné 

obkladové destičky přiložte, vyrovnejte a přitlačte je. Dbejte přitom na to, aby lepidlo bylo naneseno 

po celé ploše. Lepidlo nesmí na stranách vystupovat.  

Používejte pouze jedno komponentní trvalé elastické lepidlo na parkety! 
 

Lepidla od firmy: BONA R855, WAKOL MS 262 (lepidla na parkety elastická)! 
 

Nesmí se používat žádný základní nátěr! Nepoužívejte disperzní lepidla,  
která jsou vodorozpustná nebo na vodní bázi! 

Návod k lepení 

- CELOPLOŠNĚ 

Obr. 1 Lepidlo naneste ozubenou stěrkou 3 mm 
na plochu o velikosti cca 0,5 m². 

Obr. 3 Druhou řadu obkladů začněte lepit 
s posunutím. K tomu je nutné jednu destičku 
zkrátit pilkou (viz obr. 4).  

Obr. 2 Postupujte od shora dolů. Obkladové 
destičky přitlačte těsně vedle sebe do čerstvé 
vrstvy lepidla. Dbejte na to, aby mezi 
jednotlivými obklady nevznikali žádné mezery.   
 

Obr. 4 Dřevěné destičky je možné bez problémů 
řezat pilkou. 
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-  Nanášení lepidla 

 

1,2 m² = 600 ml = 1 kg   

Údržba a péče 

Pro trvalé zachování hodnoty obkladových destiček by mělo být klima v místnosti 18–24 °C 

s relativní vlhkostí vzduchu 40–60 %. Takové klima je prospěšné i pro Vaše zdraví. 

- Povrch obkladových destiček lze čistit měkkým vlhkým hadříkem, oprašovačem 
nebo vysavačem. 

- Bona Oil Refresher WP6000 usnadňuje péči o naolejované povrchy. 

 

 

 

 

 

 

http://www.drdlik.cz/
mailto:info@drdlik.cz
http://www.drdlik.sk/
mailto:info@drdlik.sk

