
>3 mm

Doprava & skladování

Přesah

Sklon

Délka desky / šířka spáry

Příprava

Montáž

Desky opatřené ochrannou fólií 

skladujte a přepravujte vleže, 

lícem ( rubem ) k sobě.

Upozornění : Ochrannou fólii odstraňte až po montáži a

dokončení omítacích prací, nejpozději však do tří měsíců

po jejich obdržení. Při omítání zakryjte desky kartonem.

Před stažením ochranné fólie odstraňte z povrchu volné 

nečistoty.

Na povrchu desky nepoužívejte ostré

předměty.

Při zaměření desek musí být

zohledněn jejich boční 

přesah a fixní nabídka šířek.

Doporučený přesah :

Helopal classic :

Helopal exclusiv a puritamo :

 Interiér           Exteriér

min. 1 cm       min. 3 cm

min. 3 cm       min. 4 cm

Pro lepší odvod dešťové vody

doporučujeme osazení ve 

sklonu min. 3°. V interiéru

není sklon nutný.

Vliv tepelné roztažnosti je třeba eliminovat odpovídající

délkou desky a šířkou dilatační spáry.

Oblast :        doporučená délka desky      šířka spáry

exteriér

bazén / sauna

interiér

200 cm                     10 mm

200 cm                     10 mm

360 cm                       8 mm

Spáry vytvoříme osazením spojek do pasu, rohových

spojek nebo pomocí elastické těsnící hmoty.

3 mm )

Předpoklady

- pevný, nosný podklad, bez dutin, zbavený mastnoty a

   nečistot

- rovná ložná plocha (

- silně nasákavé podklady nejprve opatřit vhodným

  základovým nátěrem

Doporučený montážní materiál :

montážní lepidlo Helopal MS

korkové podložky

spojka do pasu, rohová spojka

dle potřeby základový nátěr

neutrální zesítěný silikon

elastická polyethylenová šňůra ( výplňový materiál )

Pro zajištění minimální 

vrstvy lepidla ( 3 mm ) 

naneseme na podklad 

samolepící korkové 

podložky, ve dvou řadách

po cca. 30 cm.

Napříč zdivem naneseme

montážní lepidlo ve

vzdálenosti cca. 25 cm.

Tloušťka vrstvy min.1 cm.

Desku usadíme, vyrovnáme

a zatlačíme do připraveného

lože k dosažení doporučené

tloušťky vrstvy lepidla v

rozmezí od 3 do max. 8 mm.

Provedeme následné 

omítnutí, dutinu mezi 

spodní hranou desky a

zdivem utěsníme trvale 

elastickou hmotou

( montážní lepidlo 

Helopal MS nebo neutrální 

zesítěný silikon ).



Utěsnění spojů

Správné provedení silikonové spáry

Čištění & údržba

Příslušenství

Pokyny
a

doporučení

Krycí desky Helopal

vnitřní & vnější :

Naše doporučení :

Používejte originální montážní materiál Helopal.

Upozornění : V případě neodborně provedené 

montáže a nedodržení našich pokynů neručíme za

následné škody

www.helopal.cz

  spojkou do pasu nebo      elastickou těsnící hmotou,

   rohovou spojkou              nejlépe silikonem

1) boční stěny spáry suché, bez prachu a nečistot

2) vsazení výplně spáry ( elastická PE šňůra )

3) hrany desky u spáry zakrýt lepenkou

4) vyplnění spáry silikonem

5) odstranění přečnívajícího silikonu a vyhlazení spáry

- dodržení doporučené šíře

   spáry

 interiér :         8 mm

 exteriér :       10 mm  

deska Helopal

hloubka spáry = 

1/2 šíře spáry

( min. 6 mm )

neutrální zesítěný

silikon PE šňůra

korkové vymezovací podložkypevný podklad

( cihlové zdivo, beton, cementová malta, dřevo )

Upozornění : spáry z elastických látek se musí

pravidelně udržovat a obnovovat.

Případné zbytky lepidla po stažení ochranné fólie

odstraňte pomocí měkké látky a rozpouštědla ( líh,

ředidlo, aceton a pod. ).

Pravidelné čištění provádějte zvlhčenou měkkou látkou

a domácími čistícími prostředky, nepoužívejte 

prostředky abrazivní.

Desky v exteriéru doporučujeme jednou až dvakrát

ročně opatřit a přeleštit autovoskem. Naše doporučení :

SONAX Extreme Polish & WAX Nano Pro 3.

Těžké předměty umístěné na desce při údržbě pouze

zvedejte ( neposouvejte ) a nejlépe opatřete např.

korkovou podložkou. 

Drobné poškození lesklého povrchu desky lze

odstranit pod vodou, přebroušením  brusným

papírem zrnitosti 600 - 1000 a následným

přeleštěním autovoskem. Pro poškození většího

rozsahu je k dispozici opravovací sada Helopal.

Případnou ztrátu lesku povrchu desky ( vlivem

extrémních povětrnostních vlivů, vápenných

usazenin nebo nepravidelného čištění a údržby )

lze obnovit pomocí autovosku.

spojka do pasu,

rohová spojka ( PVC )

montážní lepidlo Helopal MS

( 1 kus pro cca. 3 bm )

polyethylenová šňůra

korkové podložky

( cca. 10 kusů pro 1 bm )


