
                
                   Kamenné obklady, kamenné dlažby a přírodní kámen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                              
                                   NEJČASTĚJŠÍ DOTAZY A ODPOVĚDI 
 
Co je to za obklad – kámen? 
Jedná se o 100% přírodní materiál - lehčený kamenný obklad, který je vyroben z drcené expandované 
(přepálené) břidlice, říčních písků, minerálních pigmentů a bílého portlandského cementu. 
 
Proč Wildstone ? 
Jednička v ČR, evropská špička co se týče kvality, množství jednotlivých segmentů, historie firmy, 
obrovské množství realizací, veškerá certifikace (vč. pro použití na zateplovací systémy). 
 
Výhody lehčeného kamene Wildstone ? 
Dokonalý vzhled, hmotnost o 30-50% nižší nežli klasický lomový kámen, či betonový odlitek.  Rubová 
strana je připravena k lepení, nemusí se kotvit, rohové kameny, snadná a časově nenáročná aplikace. 
 
Kde je možno použít ? 
Exterier, -  zdi domů, opěrné zdi, krby, komíny, ploty, sokly, terasy, fasády – včetně zateplených.  
Interiér -  koupelny, obývací pokoje, kuchyně,  atd. 
 
Na co lepit ? 
Porotherm, /cihlové zdivo obecně /,pórobeton  např.Ytong atd., sádrokarton, betonové konstrukce, 
zateplená fasáda – polystyren, vata s kolmým vláknem,  dřevostavby – OSB desky atd., Fermacell desky, 
ostatní pevné podklady – viz instrukce. 
 
Čím lepit a jak ošetřovat ? 
Penetrace podkladu – penetrace dle typu podkladu, lepí se flexibilní lepící maltou – Wildstone LM - 
specielně nastavená pro práci s kamenem.   
Spárování - dodáváme speciální spárovací maltu Wildstone SH a spárovací pytel. 
Ošetření kamene proti vodě, prachu atd.  – nástřik Stonesil AQUA. 
 
Je kámen stálobarevný ? 
Ano, kámen je stálobarevný – garance 45 let 
 
Dá se řezat, upravovat ? 
Ano, řeže se diamantovým kotoučem, vrtat vidiovým vrtákem (bez příklepu). 
 
Poradenství, návrhy, zaškolení – existuje ? 
Ano, naše firma zajišťuje poradenský servis, návrhy, vizualizace, technickou podporu, proškolení při 
pokládce atd. 
 
Balení – přeprava ? 
Kartonové krabice, nebo balení volně na EUR paletách / ideální pro stavbu / 
 
Doprava? 
Zajistíme dopravu, možnost osobního odběru. 
 
Údržba ? 
Bez údržbové – obyčejné mytí vodou. 
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