
Informacje Ogólne
�adne dwa kawa�ki kamienia naturalnego nie s� identyczne, prosimy wi�c, aby pami�tali o tym Pa�stwo przy i po zakupie naszych 
produktów z kolekcji Otoczaki.  Ta unikalna cecha pozwala na to, aby Wasza �azienka, kuchnia, salon lub jakiekolwiek inne pomieszczenie 
nabra�o oryginalnego i wyj�tkowego charakteru, niespotykanego gdziekolwiek indziej, nawet w podobnych realizacjach.

Pod�o�e
Wszystkie pod�o�a, na których planuj� 
Pa�stwo instalacje naszych produktów z 
otoczaków powinny by� solidnie 
przymocowane, wyrównane, czyste, 
suche i wolne od zanieczyszcze�. Mokre 
powierzchnie  wymagaj� u�yc ia 
dodatkowych materia�ów (np. sklejka, lub 
wylewka szybko schn�ca) lub w 
niektórych przypadkach wykorzystanie 
wzmocn ionych  wodoodpor nych  
membran. W przypadku pod�óg oznacza 
to spadek w punkcie drena�u nie mniejszy 
ni� 1:60.

Klej
Kleje cementowe s� na ogó� u�ywane na 
pod�o�ach murowanych, gdzie nie jest 
przewidywany du�y ruch (�ciany lub 
pod�ogi w domach).                         W 
przypadkach wi�kszego ruchu pieszego, 
wywo�uj�cego dodatkowe obci��enia, 
zmodyf ikowany k le j  cementowy 
(prawdopodobnie               2-cz��ciowy) 
powinien by� u�ywany. Wa�ne jest 
natomiast, aby ka�dy kamyk by� 
osadzony w kleju. Zaleca si� u�ywanie 
zarówno kleju jak i fug elastycznych i 
szczelne zatopienie kamieni.

Instalacja 
oraz ukrycie ��cze�
N a s z e  p � y t k i  O t o c z a k o w e                      
s� zaprojektowane w taki sposób, aby po 
ich po��czeniu nie by�o wida� w którym 
miejscu p�ytki ��cz� si�              ze sob�. 
Aby uzyska� ten efekt p�ytki musz� zosta� 
odpowiednio dobrane   i zosta� 
po�o�one jedna przy drugiej, bez 
pozostawienia odst�pów na fug� jak przy 
uk �adaniu  p �y tek  ceramicznych.  
Dodatkowo Lux4home� zaleca przed 
u�yciem fugi sprawdzenie czy �aden z 
otoczaków na zainstalowanych p�ytkach 
na �cianie lub pod�odze nie odstaje od 
pozosta�ych. Po zafugowaniu na 
ewentualne korekty b�dzie za pó�no. 
Tego rodzaju defekt mo�e uniemo�liwi� 
poprawne zamontowanie luster, mebli, 
szafek czy postawienie wyposa�enia 
�azienki lub pokoju na pod�odze...

Fugowanie
Zarówno w przypadku projektów 
wewn�trznych jak i zewn�trznych 
zalecamy u�ywanie fug elastycznych, 
odpornych na wod�. W przypadkach 
projektów, gdzie p�ytki otoczaków b�d� 
mia�y cz�st� lub sta�� styczno�� z wod� 
oraz chemikaliami (baseny, sauny, �a�nie, 
prysznice) lepszym wariatem mo�e 
okaza� si� u�ycie specjalistycznych fug 
lateksowych, przeznaczonych do tego 
rodzaju obiektów.

Impregancja
Lux4home� zaleca przed oraz po 
fugowaniu zaimpregnowanie p�ytek 
otoczakowych specjalistycznym p�ynem 
do impregnacji kamieni naturalnych. W 
przypadku impregnowania otoczaków i 
fug                w miejscach sta�ej lub 
cz�stej styczno�ci z wod�, zaleca si� 
u�ywanie specjalistycznych impregnatów 
odpornych na wod� i chemikalia (baseny, 
sauny, �a�nie, prysznice). Dodatkowo po 
procesie zwyk�ego fugowania, w celu 
dodatkowej ochrony i podkre�lania 
na tu ra lnego ko lo ru  o toczaków,  
impregnacje mo�na przeprowadzi� 
ponownie �rodkiem do ochrony kamieni 
naturalnych. Impregnowanie powinno 
by� przeprowadzane nie cz��ciej ni� raz 
do roku. Ka�dorazowo nale�y stosowa� 
si� do wskazówek zawartych na 
opakowaniu impregnatu. Lux4home� 
zaleca aby przeprowadzi� testy 
impregnatu na ma�ej i najmniej widocznej 
powierzchni, odczekaniu 24h, sp�ukaniu 
wod� i dopiero w razie zadowalaj�cych 
efektów przeprowadzeniu pe�nej 
impregnacji. Je�eli maj� Pa�stwo problem                    
z doborem odpowiedniego impregnatu 
lub �rodka czyszcz�cego, Lux4home� 
prosi zwróci� si�                   z zapytanie 
do swojego sprzedawcy.          

Odbarwienia otoczaków
W przypadku kiedy otoczaki odbarwi�y 
si� lub zosta�y pobrudzone klejem, 
nasi�kn��y innymi p�ynami nale�y podj�� 
prób� wyczyszczenia ich roztworem 
wody i wybielacza. Je�li ta metoda 

zawiedzie, prosimy              o kontakt z 
Pa�stwa sprzedawc� lub monterem 
plastrów, celem dobrania w�a�ciwego 
�rodka czyszcz�cego. Lux4home� 
posiada w swojej ofercie gam� 
profesjonalnych �rodków czyszcz�cych i 
konserwuj�cych do tego rodzaju 
kamienia. Dost�pne     na zamówienie.

Powierzchnie nietypowe
P�ytki otoczakowe Lux4home� mog� by� 
równie� stosowane                      w 
przypadkach powierzchni, gdzie �ciany, 
pod�o�e, kolumny uniemo�liwiaj� 
instalacje p�ytek w linii prostej. Podczas 
monta�u nale�y jedynie dopasowa� 
plaster otoczaków do k�ta przed trwa�ym 
osadzeniu na kleju, a w przypadku 
odstawania otoczaka lub jego kraw�dzi 
nale�y oderwa� kamie� od siatki a w jego 
miejsce wstawi� mniejszy kamie�, który 
naj lepiej  dopasuje s i� do jego 
powierzchni.        Dla wzorów lub 
kombinacji nietypowych wystarczy 
przeci�� siatk� z otoczakami, przed 
zatopieniem jej w kleju w po��danym 
kszta�cie i uk�adzie.

   

WA�NE
Lux4home� zaleca, aby poziom fugi nie by� wy�szy, ni� po�owa lub 2/3 grubo�ci plastra-otoczaka. Na�o�enie fugi zbyt wysoko, 
spowoduje, �e otoczaki przestan� by� widoczne i to fuga b�dzie dominuj�cym materia�em. Idealnym punktem fugowania, gwarantuj�cym 
optymalne efekty, jest po�owa grubo�ci kamienia. Je�li dokonali Pa�stwo zakupu otoczaków z kolekcji Lux4home�     i pojawi�y si� 
jakiekolwiek  w�tpliwo�ci lub niewiadome, prosimy o kontakt ze sprzedawc� w Pa�stwa regionie lub z infolini�
Lux4home�: +48 12 418 08 86
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