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Návod na zpracování pro: 
 
- Pojivo pro kamenný koberec PIEDRA 100% UV 
- Regenerační nátěr pro kamenný koberec PIEDRA 100% UV 

Jednosložková 100% UV odolná pojící pryskyřice pro kamenné koberce celkem 1 Kg pro 
Kamenný / Mramorový koberec PIEDRA - UV je modifikovanou polyuretanovou pryskyřicí. 
Zároveň je vhodná pro aplikace regeneračního nátěru pro stávající kamenný koberec na 
epoxidové bázi. 
 
Mísící poměr:  
Dávka 1 kg pojiva na 25 kg sušeného kameniva. 
Dávka 1 kg při použití nátěru na regeneraci má vydatnost na cca 5m2. 
 
Upozornění při aplikaci povrchu: 
- oblázky musí být skladované na suchém místě, s maximální vzdušnou vlhkostí do 60%, 

nesmí na ně působit déšť. Například skladování pod zastřešenou pergolou není vhodné, jelikož 

při dešti se vlivem vlhkosti zvýší vzdušná vlhkost a u oblázku může dojít taktéž ke zvýšení 

vlhkosti nad 1%, což je zcela nežádoucí a může to ovlivnit pevnost povrchu. 

- při každé aplikaci, tj. míchání pojiva s oblázky zkontrolujte, že pojivo je čiré, nesmí být 

mléčné nebo zakalené! Pojivo skladuje na tmavém a chladném místě. Pojivo by se mělo 

spotřebovat do měsíce od zakoupení. 

Pracovní postup:  
- Pokud pojivo používáme pro kamenný koberec PIEDRA, postupuje dle návodu na 

pokládku kamenného koberce PIEDRA od bodu 1. dostupný na www.piedra.cz nebo na 
prodejně, pouze z rozdílem, že již nemísíte s tvrdilem (složkou B).  

- Pokud pojivo používáme jako regenerační nátěr tak před samotnou aplikaci nátěru 
musí být kamenný koberec vyčištěný, zbavený prachu a nečistot a musí být zcela 
suchý! Dokonale suchý musí být i podkladový beton, je zcela vyloučeno aplikovat 
nátěr na povrch, kde by se mohla držet voda či vlhkost v podkladovém betonu! Proto 
pokud je povrch nově umytý vodou, vyčkejte několik hodin nebo dnů (dle venkovních 
povětrnostních podmínek a teploty). Následně pojivo aplikujeme válečkem na 
kamenný koberec. Aplikace válečkem provádějte jako při malování, tzn. váleček po 
obvodu smočte, nechte okapat přebytečné pojivo a použijte mřížku pro malování na 
očištění přebytku pojiva.  
! Je zcela vyloučené provádět aplikaci vylitím pojiva na povrch a pak ho roztírat – při 
tomto postupu hrozí trvalé zničení povrchu v důsledku vytvoření tzv. „jezírek“, které 
vytvoří na povrchu lokální mléčné fleky! 
 

Doba zpracovatelnosti pryskyřice je přibližně 40 minut při teplotě 20 °C. Aplikace při teplotách   
15 °C až 30 °C. Doba vytvrzení přibližně 24 hodin. U regeneračního nátěru to může být méně 
v závislosti na teplotě a aplikované tloušťce.   
 
Více informací viz. technický a bezpečnostní list Kamenný / Mramorový koberec PIEDRA, 
dostupné na www.piedra.cz/kamenny-koberec/navod nebo na vyžádání.  
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