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POPIS VÝROBKU 
NaturWall kamenný koberec je systém zložený z výrobku NaturWall 
spojivo SET (zložky A+B) a baleného kameniva. Pred vlastnou pokládkou 
je nutné použitie penetrácie NaturWall penetrácia SET. 
Systém NaturWall je určený na povrchovú úpravu súdržných zvislých 
stien a stropov prevažne v interiéri, ktorým dodáva nový estetický vzhľad. 
Systém NaturWall sa skladá z prírodného kameniva a epoxidového 
spojiva. Systém NaturWall je možné aplikovať na nasiakavé aj nesiakavé 
podklady – betón, dlažbu, kameň, tehly, OSB a drevoštiepkové dosky 
alebo sklo. Dôležitou súčasťou systému NaturWall je spojovací mostík 
NaturWall penetrácia SET. 

  

 
POUŽITIE 

Pri aplikácii do miest, kde je povrch nutné chrániť pred vlhkosťou (napr. steny v kúpeľniach,  sprchových 

kútoch), sa pred pokládkou nanesie stierková hydroizolácia SANAFLEX WPM 2 alebo SANAFLEX WPM 

DUO. Výrobok nie je určený na trvalé zaťaženie vodou. Odporúčaná hrúbka systému NaturWall je cca 

5-10 mm. 

 

UPOZORNENIE 

Kamenivo je prírodný materiál, môže mať farebnú diferenciu v rôznych šaržiach. Tiež môže mať farebnú 

diferenciu od aktuálneho vzorkovníka. Preto odporúčame premiešať kamenivo z viacerých balení naraz, 

aby nedošlo k vytvoreniu rôznofarebných plôch. Pokiaľ je to možné, objednávajte materiál naraz s 

dostatočnou rezervou. Následná šarža by mohla mať iný odtieň. S ohľadom na prírodný charakter 

kameniva sa môžu aj v rámci jednej šarže v balení prirodzene vyskytovať zrná s atypickým tvarom, 

veľkosťou a farbou. Vo svetlom kamenive môže byť niekoľko tmavších zŕn a naopak. Výskyt týchto zŕn 

a prípadné vady spôsobené týmito atypickými zrnami nie sú predmetom reklamácie. 

Pri pokládke, najmä kontrastných jednofarebných plôch (napr. biela, čierna,…), odporúčame pri 

samotnej realizácii kontrolu vzhľadu zameranú na túto diferenciu a manuálne odstránenie týchto 

atypických zŕn pred vytvrdnutím povrchu pracovníkom vykonávajúcim pokládku. 

 

Kamenivo sa do PE vriec balí sušené, so zvyškovou vlhkosťou do 1%. Kamenivo skladujte na suchom, 

vetranom mieste, aspoň 10 cm nad podlahou. Pri nevhodnom skladovaní (vo vlhku, na daždi, snehu) 

môže dochádzať k zvýšeniu obsahu vlhkosti v kamenive nad 1 %. V dôsledku zmien teplôt v priebehu 

skladovania a prepravy môže dochádzať ku kondenzácii (zrážaniu) vodných pár vo vnútri balenia. To 

sa prejaví drobným orosením na vnútornej strane obalu. Také balenie otvorte a dôkladne vysušte. Ak 

sa v balení kameniva, vplyvom zlého skladovania, objaví väčšie množstvo vody, kamenivo vysušte. 

Pokiaľ nie je kamenivo pred aplikáciou dosušené, po pokládke sa to prejaví farebným defektom na 

povrchu. Kamenný koberec neklaďte počas mrholenia, dažďa alebo vysokej rel. vlhkosti vzduchu nad 

80%. Všeobecnou vlastnosťou epoxidových spojív je prirodzená degradácia, najmä vplyvom UV 

žiarenia. Po čase sa môže prejaviť napríklad žltnutím a kriedovaním spojiva. Prejav je vizuálne 

výraznejší pri pokládkach svetlých odtieňov kameniva (napríklad BIANCO CARRARA, BOTTICINO a 

pod). 

 

Obsah balenia NaturWall spojivo SET 

Zložka A: spojivo 

Zložka B: tvrdidlo 
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Súčasť systému NaturWall kamenný koberec 

Balené kamenivo – mramorové a riečne (naturálne) okruhliaky frakcie 2/4 

 

SPOTREBA 

orientačná spotreba kameniva na m² frakcie 2/4 

Hrúbka povrchu v mm mramor štrk riečny 

5 10 kg 10 kg 

10 20 kg 20 kg 

cca 0,8 kg natuženého spojiva/m2 

 

PRÍPRAVA PODKLADU 

Podklad musí byť suchý, vyzretý, súdržný a únosný s minimálnou prídržnosťou 1,5 MPa. Musí byť 

zbavený prachu, olejových a ropných nečistôt. Vlhkosť podkladu maximálne 4 % hmotnostné. Podklad 

musí byť pripravený tak, aby bolo zaistené jeho dokonalé odvodnenie. 

V prípade nenasiakavých podkladov sa odporúča povrch vopred odmastiť a použiť systémovú 

penetráciu na nenasiakavé podklady. 

 

PRÍPRAVA SPOJIVA A ZMESI 

Zmes na pokládku NaturWall kamenného koberca sa pripraví z predpísaného množstva kameniva a 

spojiva NaturWall spojivo SET. Dávkovací pomer je 0,8 kg natuženého spojiva na 12 kg kameniva. 

Celý obsah balenia zložky A sa zmieša so zložkou B pomocou nízkootáčkového miešadla (max. otáčky 

200/min)*. Kamenivo sa vsype do suchej a čistej plastovej nádoby s dostatočným objemom. 

Zhomogenizované, natužené spojivo sa naleje na kamenivo a nízkootáčkovým miešadlom sa dôkladne 

premieša tak, aby všetky kamienky boli obalené spojivom. Doba miešania je cca 2 minúty. 

*UPOZORNENIE: pri použití rýchlootáčkového miešadla môže dôjsť k zahriatiu zmesi a prudkej 

exotermickej reakcii a tým, k znehodnoteniu materiálu. 

 

APLIKÁCIA 

Aplikačná teplota všetkých zložiek vrátane podkladu je +10 až +25 °C. 

Na pripravený a napenetrovaný podklad, podľa potrieb opatrený vhodnými ukončovacími profilmi sa 

ihneď pokladá NaturWall kamenný koberec (premiešaná zmes kameniva a natuženého spojiva) tak, 

že sa hladítkom vtlačí do penetrácie spôsobom „živý do živého“ a „utiahne“ sa ťahavými pohybmi 

nerezovým hladítkom do súvislého povrchu. Doba spracovateľnosti NaturWall kamenný koberec je 

cca 30 minút od namiešania, pri teplote +20 °C. Pri vyššej teplote sa spracovateľnosť skracuje. Po 24 

hodinách, pri +20 °C je kamenný koberec NaturWall vyzretý. Plné zaťaženie napríklad oderom je možné 

po 7 dňoch. V prípade, že na nanesenú penetráciu nestačíte natiahnuť kamenný koberec a stvrdne na 

ploche, je možné ju pretrieť ďalšou čerstvou vrstvou penetrácie a v aplikácii kamenného koberca 

pokračovať. Nanášajte NaturWall penetráciu iba na takú plochu, na ktorú ste schopní položiť do 30 

minút NaturWall kamenný koberec. Kamenný koberec neklaďte počas mrholenia, dažďa alebo vysokej 

rel. vlhkosti vzduchu nad 80%. Čerstvo položenú vrstvu kamenného koberca chráňte 24 hodín pred 

stykom s vodou. 

 

INFORMÁCIE KU KAMENIVU 

Kamenivo musí byť suché. Skladujte ho v suchu v zastrešených priestoroch. Ešte pred miešaním a 

pokládkou skontrolujte farebnosť a šaržu. 
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ODPORÚČANÉ NÁRADIE 

Plastové stavebné vedro s objemom 50 l, stavebné miešadlo s reguláciou otáčok, malé a veľké 

nerezové hladítko, nerezová murárska lyžica. Hladítko je odporúčané STACHEMA Natur Stone s 

ohnutými okrajmi. 

 

ÚDRŽBA NÁRADIA 

Nezaschnuté spojivo je možné očistiť výrobkom LIGNOFIX odstraňovač. Po zatvrdnutí je možné živicu 

odstrániť iba mechanicky. 

 

ÚDRŽBA POLOŽENÉHO POVRCHU 

Povrch vysávajte, umývajte bežne dostupnými detergentmi pre domácnosť. Vyvarujte sa čistiacim 

prostriedkom s obsahom organických a/alebo anorganických kyselín (octová, mravčia, chlorovodíková 

a pod.) Nepoužívajte upratovacie prostriedky s obsahom abrazív. 

 

BALENIE 

Set 0,8 kg (v sete zložka A 0,59 kg a zložka B 0,21kg) 

Iné balenie je možné dohodnúť s výrobcom. 

 

SKLADOVANIE 

Skladovať a prepravovať v originálnych dokonale uzavretých obaloch, na suchom, dobre vetranom a 

zatienenom mieste. Teplota skladovania +12 až +25 °C. Chráňte pred horúčavou a sálavým teplom. 

Uchovávajte oddelene od potravín, nápojov, krmív a liekov. Skladujte mimo dosahu detí. VÝROBOK 

NESMIE ZMRZNÚŤ. Po otvorení ihneď spotrebujte. 

 

ZÁRUČNÁ DOBA 

36 mesiacov od dátumu výroby pri dodržaní podmienok skladovania. 

 

BEZPEČNOSŤ PRÁCE A OCHRANA ZDRAVIA  
Používajte tento výrobok bezpečne. Pred použitím si vždy pozorne prečítajte údaje na obale 
a pripojené informácie o prípravku. Pokyny na bezpečné zaobchádzanie, prvú pomoc 
a nakladanie s odpadmi: viď obal/etiketa a karta bezpečnostných údajov (na stiahnutie na 
www.stachema.sk). 
  
UPOZORNENIE 
Informácie, uvedené v tomto technickom liste, sa opierajú o naše najlepšie znalosti, podložené 
výsledkami laboratórnych testov a praktickými skúsenosťami. Avšak, vzhľadom na to, že výrobok je 
často používaný mimo rámec našej kontroly, nemôžeme ručiť za nič iné mimo kvality samotného 
výrobku.  
 
Výrobca, resp. dodávateľ neručí za škody spôsobené výrobkom pri jeho nevhodnom použití 
a aplikácii. 
 
 
Dátum revízie: 05.08.2022 (Vydaním tohto technického listu strácajú predchádzajúce vydania svoju platnosť.) 
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