
             
   Technický list -  OBKLAD Z POHĽADOVÉHO BETÓNU VHCT                                                                                                         
  
 

                       OPIS PRODUKTU :  
                               Pohľadový betón VHCT je určený na dekorovanie stien v miestnostiach a aj na fasády, v súlade s platnou technickou špecifikáciou:  

                                PN-EN 14992+A1:2012. Vykonaný metódou odlievania má nasledujúce vlastnosti:           
                                Rôznorodú štruktúru, odtiene charakteristické pre prírodný kameň, jemné miestne prefarbenia, estetickú a ozdobnú úpravu s odchýlkou 

veľkostí (+-) do 3mm. Betón VHCT použitý na výrobu betónových obkladov je veľmi kvalitný, má skúšku typu, podlieha vnútropodnikovej 
a vonkajšej kontroly kvality. 

 

I. Pred montážou 
 

1. Prípadné poškodenia a nedostatky obkladov z pohľadového betónu prihláste pred montážou.  
2. Poškodenia, ktoré vznikli počas dopravy prihláste pri preberaní výrobku u prepravcu do škodového protokolu, ale 

najneskôr 3 dni po dodaní tovaru na mailovú adresu: biuro@vhct.pl   
3. Pre zachovanie prírodného vzhľadu steny odporúčame súčasne vyberať obklady z rôznych miest na palete. Na tejto 

etape je nevyhnutné overiť farby všetkých obkladov.  
4. Dĺžka obkladov sa môže minimálne líšiť. Uložte obklady na stene tak, ako by ste ukladali prírodný kameň. 
5. Cementovo-vápenatú stenu riadne očistite z prachu a náteru. Obklady tiež očistite z prachu, predovšetkým na 

lepenej strane.  
6. Uistite sa, či je stená nosná a riadne pripravená (podklad). Ako podklad odporúčame použiť  ”PERFECT GRUNT 

VHCT”, ktorý obsahuje podstatne viacej živice ako iné podklady dostupné na trhu. Po nanesení podkladu na stenu 
odporúčame nechať ju vyschnúť 24 h pred začatím lepenia obkladov.   

7. Obklady rozložte pred stenou pre vhodnú voľbu jednotlivých prvkov a rozmiestnenie ich na stene podľa vzoru 
a odtieňa. Po rozložení obkladov pred montážou opakovanie overte farbu a druh dosiek.  

8. Impregnujte len vo vodorovnej polohe prípravkom ”VHCT PERFECT IMPREGNAT”– (pred montážou).  
9. Na začiatku zaimpregnujte len dva – tri obklady a po cca 2 hodinách, ak už obklady celé vyschnú, a nebudú viditeľné 

stopy po impregnačnom prípravku, pokračujte s impregnovaním ďalších obkladov. Ak sa vyskytnú akékoľvek 
problémy, kontaktujte zákaznícke oddelenie VHCT na čísle +48 781 70 70 74 pre poradu.  

 
II. Skladovanie 

1. Obklady skladujte osobitne v zvislej polohe, opreté o stenu dlhším okrajom, v suchej i vetranej miestnosti, alebo na 
palete v suchej a vetranej miestnosti po dobu maximálne 2 týždňov.  

2.  Po prijatí dodávky bezodkladne zabezpečte ju proti dažďu a vlhkosti.  

3.  Spôsob balenia vylučuje prístup vzduchu k obkladom, čo môže mať vplyv na ich farbu a aj poškodiť dosky, ak body 1 

a 2 nebudú splnené. 

 
III. Montáž        
1. Na lepenie betónových obkladov odporúčame: 

”VHCT EXTRA SZYBKI SILVER” cementové, betónové, keramické podklady – rýchlejšie viaže a má kratší čas 
otvorenia. 
”VHCT EXTRA ELASTYCZNY SILVER” určený predovšetkým na podklady zo sadrokartónových dosiek  -  rýchlejšie 
viaže a má kratší čas otvorenia, obsahuje špeciálu prísadu na zvýšenie flexibility. 
”VHCT TOP 1” dvojzložkové lepidlo so zvýšeným obsahom živice určené do exteriérov na menšie plochy a ťažšie 
podklady, napr. oplotenia. 

2. Postupujte v súlade s odporúčaniami výrobcu lepidla, najmä ohľadom množstva vody!  
Odporúčame lepenie suchých obkladov na tzv. hrebeň. 
a) lepidlo by malo pokryť minimálne 70% plochy obkladu stýkajúcej sa so stenou, 
b) nesmie sa pri lepení vykonať tzv. rámček z lepidla na obklade, 
c) lepidlo nesmie mať hrúbku väčšiu ako 10 mm, 
d) počas lepenia nesmiete uderiť do obkladu kladivom alebo rukou, 
e) počas pripevňovania obkladu na stenu vykonajte minimálny otáčavý pohyb pre správne osadenie obkladu 

a dotlačenie lepidla, 
f) montujte obklady s teplotou blízkou teplote miestnosti, v ktorej ich montujte, 
g) montujte obklady pri teplote v rozsahu 15 - 25 stupňov Celzia, 



h) hrebeň naložte tak, aby sa nekrížil, čiže z ľavej na pravú alebo hore-dole (alebo opačne), ale nikdy súčasne 
obidva spôsoby!!! 

3. Steny zo sadrovej omietky netvoria stabilný podklad pre obklady – v takomto prípade sa vyžaduje konzultácia 
s odborníkom. 
Príklad: V prípade stien zo sadrovou omietkou: vhodné pripevnená sadrokartónová doska + Podklad VHCT + 
Lepidlo VHCT SILVER alebo brúsená OSB doska + Podklad VHCT + polymérové lepidlo typu MAMUT  

4. Počas montáže noste čisté rukavice. 
5. Prípadné znečistenia odstráňte hneď po znečistení (pred vyschnutím).  
6. Obklady z pohľadového betónu montujte so škárou cca 3-4 mm medzi obkladmi, škáru potom vyplníte, udržiavajte 

odstup od stien a povaly.   
7. Všetky práce s betónom vykonávajte s použitím diamantového náradia a používajte vrtáky s označením, že sú 

vhodné na vŕtanie betónu  bez úderu.  
8. Na čistenie sa môže používať napr. voda s mydlom, jemný brúsny papier 2000. 
9. Montáž na fasádu by sa mal vykonať v súlade s projektom fasády. Voľba systému závisí od druhu steny a fasády.  
10. Deklarované parametre: 

            Podstatné vlastnosti Parametre Harmonizované technické špecifikácie 

Betónový obklad  Trieda odolnosti  30/37 

PN-EN 14992+A1:2012 
PN-EN 13369:2013-09 

PN-EN 206:2016-12 
 

Pevnosť v ťahu pri ohybe  ≥ 2,0 (MPa) 

Trieda hustoty 1,8 

Tolerancia veľkosti Trieda A (±3 mm) 

Reakcia na oheň Eurotrieda A1 

Paropriepustnosť µ = 5/15 

Stabilita veľkosti pod vplyvom vlhkosti a sušenia.  

Zmrašťovanie v dôsledku schnutia (vnútri/vonku) 
0,60/0,34 (mm/m) 

Zvuková izolácia od priamych zvukov Hustota brutto ≤ 1800 kg/m3 

Odolnosť voči zamrznutiu a rozmrznutiu za účasti 

rozmrazovacích prípravkov 
< 0,6 kg/m2 

 
Všetky stavebné práce vykonávajte v súlade so stavebnou praxou. Uvedený postup bol vyhotovený na základe dostupných vedomostí a 
skúseností výrobcu. Na mieste montáže vždy overte miestne podmienky stavebných prác. 
* betónový obklad fasádový sa môže montovať len po zohľadnení obmedzení veľkosti obkladu vzhľadom na lepidlo. Na podrobný návod na montáž 
sa pýtajte projektanta alebo výrobcu. 

  

V prípade otázok a pochybností neváhajte nás kontaktovať na adrese: biuro@vhct.pl   
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