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 Proč keramika?

- dobrá tepelná vodivost a nízké tepelné ztráty

- nízká tepelná roztažnost

- obklady se nesesychají

- snadná údržba

Keramické obklady vs substituční materiály   



 Tepelná vodivost λ u keramiky je až 5 x vyšší než u                              
substitučních materiálů:

Dřevo                                           0.2    W.m-1.K-1
Linoleum                                     0.17  W.m-1.K-1
Keramika 1.0    W.m-1.K-1

Tepelná vodivost keramických obkladů  



Tepelná roztažnost keramických obkladů

Koeficient teplotní roztažnosti :      α - max. 8.10-6 / K

Příklad:

- ohřev tmavých dlaždic v délce L = 6 m 
- zima    0  o C

- léto   50   o C 

Délková změna = α x L x Δt  =   8.10-6 x 6 x 50  = 2.4 mm



přírodní motivy, geometrické obrazce a retro styl (HD print)

 rostoucí poptávka po velkých formátech a rostoucí 
schopnost výrobců je vyrobit 

 vysoká přesnost materiálů umožňující kombinaci formátů 
(modularita) a povrchů

Trendy v keramickém průmyslu
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Modularita

Týká jak kalibrovaných, tak nekalibrovaných obkladů a dlažeb 
=> podmínkou je stejné koncové číslo deklarovaného rozměru 
v mm (např. 8)



Modularita rektifikovaných formátů



Řemeslně náročná kombinace obkladu a rektifikované 
dlažby na modul při zachování 2 mm spáry



Cut-crash technologie a kalibrační linka pro výrobu 
modulárního formátu



Sprchový kout –
protiskluznost R 10/B

Ostatní části koupelny –
protiskluznost R 9/A

Kombinace povrchů



 Proč velký formát?

- lépe vyniknou vzory a struktury (např. kámen nebo dřevo)

- méně spár = méně spárovačky = méně nečistot = snadnější 
údržba

- velký formát opticky zvětšuje místnost

Velké formáty   



- vyšší náročnost na přesnost – např. kamenický roh

- kotoučové pily a řezačky největších rozměrů

- nutnost použití kvalitních lepidel třídy C2

- vyšší náročnost na zajištění rovinnosti                                                  
(podklad, přídržnost lepidla a dorovnávání dlaždic vůči sobě)

- vyšší náročnost na manipulaci (velké slim formáty už 
nepoložíme bez speciálních nástrojů na manipulaci)  

Pokládka velkých formátů  



Ještě technologicky snadno zvládnutelná pokládka                         
formátu 120x30 a 120x20 



Řezání velkých formátů – nové možnosti

Přenosná lyžinová řezačka 
pro úhel 45° s přísavkami o 
délce 152 cm s možností 
nastavení až na 420 cm

Řezání supertenkými
celosegmentovými 
diamantovými kotouči                          
(1,2-1,4 mm)

Řezací zařízení s úhlovou 
bruskou pro šikmé řezy             
(35-55°) je možné rychle 
vyměnit za zařízení pro úhel 
90°



Zásady vrtání a vykružování do slinutých dlažeb    

Používáme profesionální  
korunky, které zvládnou 
nejenom měkký obklad, ale 
bez problémů slinutý 
keramický střep (tvrdost 7)

Postupujeme podle návodu a 
k oživení (obnažení diamantu) 
u celosegmentových korunek 
používáme pískovec nebo 
beton (v případě odpadnutí  
zrnek u korunek s povrchově 
nanášenými diamanty takové 
oživení není možné) 



 finálním krokem pokládky můžeme pokazit celkové vyznění 
povrchu dlažby

 u dlažeb s vysokým kolísáním odstínu doporučujeme před 
pokládkou vyskládat zboží z kartonů na podlahu

 Pro dosažení vyváženého vzhledu je optimální natáčet                   
jednotlivé kusy o 180° nebo 90° a střídat výraznou kresbu glazury                                        
s méně výraznou

Pokládka dlažeb s vysokým kolísáním odstínu  



Příklady správně a nesprávně volené pokládky
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