Meldorfer
Obkladové pásky pro vytváření
optiky režného zdiva
Obkladové pásky přímé
Přímé obkladové pásky k vytvoření vzhledu režného zdiva tepeně izolačního systému Meldorfer, ale
i pro ostatní pevné a rovné podklady.
Balení 3 m2 obsahuje 144 ks obkladových pásků
o rozměru 240 x 71 mm.
Vlastnosti: ruční výroba, převážně minerální
hmota s organickým pojivem, odolné vlivům
povětrnosti, mechanicky odolné, lze čistit, odolné
proti UV záření.

Obkladové pásky Meldorfer rohové
Rohové obkladové pásky k vytvoření vzhledu režného zdiva tepelně izolačního systému Meldorfer, ale i pro ostatní
pevné a rovné podklady.
Běhoun může mít rozměr celé cihly nebo 3/4 cihly.
Balení s celými cihlami obsahuje 36 ks rohových pásků
o rozměru 240 x 115 x 71 mm (poslední číslo značí výšku).
Pokrytá plocha je cca 0,36 m2 při šířce spar 12 mm. Balení
s 3/4 cihlami obsahuje 36 ks rohových pásků o rozměru
175 x 115 x 71 mm (poslední číslo značí výšku). Pokrytá
plocha je cca 0,29 m2 při šířce spar 12 mm.
Vlastnosti: ruční výroba, převážně minerální hmota s organickým pojivem, odolné vlivům povětrnosti, mechanicky
odolné, lze čistit, odolné proti UV záření.

Obkladové pásky Meldorfer přímé, typ pískovec
Přímé obkladové pásky k vytvoření vzhledu režného,
pískovcového zdiva tepelně izolačního systému Meldorfer,
ale i pro ostatní pevné a rovné podklady.
Balení je směs více rozměrů, jako běžné pískovcové zdivo.
Balení obsahuje: 45 ks pásků 300 x 52 mm, 45 ks pásků
300 x 71 mm, 19 ks pásků 300 x 135 mm.
Vlastnosti: ruční výroba, převážně minerální hmota s organickým pojivem, odolné vlivům povětrnosti, mechanicky
odolné, lze čistit, odolné proti UV záření.

Obkladové pásky Meldorfer rohové typ pískovec
Rohové obkladové pásky k vytvoření vzhledu režného,
pískovcového zdiva tepeně izolačního systému Meldorfer,
ale i pro ostatní pevné a rovné podklady.
Balení je směs více rozměrů, jako běžné pískovcové
zdivo. Balení obsahuje (poslední číslo značí výšku): 12 ks
rohových pásků 240 x 115x 52 mm, 12 ks rohových pásků
240 x 115 x 71 mm, 9 ks rohových pásků 240 x 115 x 135
mm.
Vlastnosti: ruční výroba, převážně minerální hmota
s organickým pojivem, odolné vlivům povětrnosti, mechanicky odolné, lze čistit, odolné proti UV záření.

Meldorfer spárovací tmel

Tmel pro dodatečné plné spárování obkladových
pásků Meldorfer.
Vlastnosti: vysoce pružný, připravený k okamžitému použití, odolný vlivům prostředí, snadno
zpracovatelný.

Meldorfer lepicí tmel
Tmel k lepení obkladových pásků Meldorfer,
připravený k okamžitému použití.
Díky speciﬁckým vlastnostem systému slouží
zároveň v jednom kroku ke spárování.
Vlastnosti: vysoce pružný, připravený k okamžitému použití, odolný vlivům prostředí, snadno
zpracovatelný, slouží jako lepicí i spárovací tmel
v jednom pracovním kroku.

Váš prodejce:

www.caparol.cz

Příprava podkladu

Meldorfer
Fasády z režného zdiva tvoří už dlouhou dobu přirozenou součást architektury. Vyžadují minimální
péči, dobře odolávají vlivům povětrnosti, a jsou
atraktivní.
Přirozená optika režného zdiva, živá hra barevných
odstínů, dělá z každého domu originál. Obkladové
pásky Meldorfer umožňují rychle a snadno vytvořit
optiku režného zdiva. Uplatnění naleznou nejenom
na běžném masivním zdivu, ale především na tepelně izolačních systémech. Díky své nízké hmotnosti
nevyžadují,na rozdíl od keramických obkladů, žádnou zvláštní přípravu tepelně izolačního systému.
Skladba systému je stejná, jako při použití tenkovrstvých omítek. Nedochází tedy k žádnému navýšení
ceny zateplovacího systému, jako je tomu v případě
použítí keramických obkladů. Další výhodou pásků
Meldorfer je jejich snadná a rychlá aplikace. Lepení
a spárování probíhá v jednom kroku. Dochází tak
k výrazné úspoře času a nákladů na montáž. Podstatně se rovněž snižuje riziko znečištění obkladů,
ke kterému často dochází při dodatečném
spárování.
Široká nabídka odstínů přináší mnoho možností
a kombinací, jak fasádu ztvárnit podle individuálních představ každého investora.

Vhodným podkladem pro obkladové pásky Meldorfer je základní vrstva
tepelně izolačního systému, vápenocementová nebo cementová omítka,
beton, nebo sádrokarton či sádrové omítky v interiéru. Podklad musí být
suchý, čistý, nosný.
Na minerálních podkladech se provede základní nátěr Capatect Penetrace pod omítky. Ten omezí výkvěty solí a omezí nasákavost podkladu.
Lepicí tmel potom pomaleji vysychá a je dostatek času ke správnému
přilepení pásků.

Pracovní postup
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Vzorník
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Meldorfer rotbunt

Meldorfer sylt

Rozvržení plochy
Plochu pečlivě rozměříme a linie vyznačíme pomocí značkovací šňůry.
Jsou-li na ploše pevně dané body, např. okenní nadpraží, použijeme je
jako výchozí. Doporučuje se vyznačit pásy o výšce čtyř řad obkladových
pásků, tedy cca 33 cm (71 mm výška pásku + cca 12 mm spára). Značení
sice potom překryjeme lepicím tmelem, ale vždy jen na malé části plochy.
Na zbytku plochy bude vyznačený rastr dobře viditelný a bude spolehlivým vodítkem. Pro hrubou orientaci lze použít pravidlo, že tři vodorovné
pásy mají výšku jedné tvarovky postavené na výšku.

Pokládka pásků
Systémový lepicí tmel naneseme zubovou stěrkou o velikosti zubů
4 x 6 mm. Je třeba dbát na to, aby tmelu bylo dostatečné množství – příliš
ostrý úhel mezi stěnou a stěrkou zmenšuje nanesené množství. Tmel
nanášíme jen na tak velkou plochu, jakou dokážeme obložit dříve, než
tmel začne zasychat.
Pásky pokládáme nejlépe od rohu směrem do plochy. Pásky je třeba
posuvným pohybem zatlačit do vrstvy tmelu, aby pod nimi nevznikaly
dutiny. S pokládáním začínáme shora a postupujeme směrem dolů, abychom si lepicím tmelem neznečistili již hotovou plochu.
Po obložení se tmel v oblasti spár rovnoměrně rozetře plochým štětcem
o šířce 10 mm a zapracuje se do boků obkladových pásků. Přechody
lepicího tmelu do pásků musí být těsné, aby nemohlo dojít k průniku vody
za obkladový pásek. Přebytečný materiál nechte
mírně zaschnout a plochu otřete smetáčkem, plochým štětcem apod., aby
se odstranily uvolněné zbytky tmelu.
Obkladové pásky je možno na přání také dodatečně vyspárovat Meldorfer
spárovacím tmelem.
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Meldorfer brandenburg

Meldorfer dithmarsche

Meldorfer mecklenburg

Meldorfer juist

Meldorfer pískovec

Meldorfer oldenburg

