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Firma CUPAMAT, založená v roce 1999 

a začleněná do skupiny CUPA GROUP, se 

věnuje obchodu s přírodním kamenem pro 

stavebnictví.

Ve Španělsku je dnes CUPAMAT zná-

mým dodavatelem přírodního kamene, 

dováženého z různých zemí světa. 

CUPAMAT se sídlem v městečku Pinto (Ma-

drid) je významným expozičním centrem

a prodejním místem, které se rozkládá na 

ploše více než 13 000 m2 a kde pracuje

obchodní tým, specializovaný na indivi-

dualizované poradenství pro odborné 

návrháře a stavaře. CUPAMAT klade 

největší důraz na péči o zákazníka a proto 

zaměstnanecký tým spojuje jedna společná 

vlastnost - znamenitá kvalifikace.

CUPAMAT obchoduje s přírodním kame-

nem, pocházejícím z Asie, Ameriky a Evro-

py. Příležitostně kámen i zpracovává. 

V expozičních prostorách firmy nalez-

nete, mezi jinými, křemence, břidlice 

a pískovce, které jsou zde vystaveny v 

překvapující škále barev a struktur, se 

zaměřením na obklady a dlažby. Sorti-

ment zosobňuje široký význam firemního 

sloganu „PŘÍRODNÍ ESTETIKA“.

CUPAMAT vlastní dílnu „BRICOPIEDRA“ 

na zpracování a úpravu kamenů, která 

firmě umožňuje nejenom nabízet zvláštní 

rozměry a díly prodávaných kamenů, 

nýbrž i možnost zkracovat dodací lhůty u 

zakázek z dovozního materiálu.
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BŘIDLICE RIOJA KENIA
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www.cupamat.czBŘIDLICE RIOJA KENIA

VLASTNOSTI VÝROBKU 

Sedimentární hornina fialově hnědého odstínu s typicky

břidličnou texturou a dobře vyvinutou břidličnatostí.

 

LABORATORNÍ ZKOUŠKA 

Zdánlivá hustota:          

(UNE-EN 1936) 2,35±0,06 Mg/m
3

Hygroskopicita při atmosférickém tlaku:  

(UNE-EN 13755) 3,19±0,72%

Pevnost v ohybu: 

(UNE-EN 12372)  

Za sucha:

Průměrná hodnota: 30,72±2,75 MPa

Mezní hodnota expozice: 25,25 MPa

Odolnost proti mrazu:

(UNE-EN 12371)  

Pevnost v ohybu po 48 cyklech:

Průměrná hodnota: 26,77±6,85 MPa

Mezní hodnota expozice: 12,56 MPa 

Odolnost proti otěru:         

(UNE-EN 14157) 28,5 mm

Odolnost proti skluzu: 

(UNE-EN 14231)  

Přírodní úprava

Za sucha: 79

Za vlhka: 53

  

PETROGRAFICKÝ NÁZEV 

Jílovitá břidlice
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BŘIDLICE CELESTE
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BŘIDLICE CELESTE

VLASTNOSTI VÝROBKU 

Břidlice šedavě zeleného odstínu s břidličnou strukturou a

dobře vyvinutou břidličnatostí.

 

LABORATORNÍ ZKOUŠKA 

Zdánlivá hustota:          

(UNE-EN 1936) 2,71 Mg/m
3

Hygroskopicita při atmosférickém tlaku:  

(UNE-EN 13755) 0,43±0,04%

Pevnost v ohybu: 

(UNE-EN 12372)  

Za sucha:  

Průměrná hodnota: 42,37±12,19 MPa

Mezní hodnota expozice: 19,75 MPa

Odolnost proti mrazu:

(UNE-EN 12371)  

Pevnost v ohybu po 48 cyklech:

Průměrná hodnota: 14,98±7,45 MPa

Mezní hodnota expozice: 4,35 MPa 

Odolnost proti otěru:         

(UNE-EN 14157) 25,00 mm

Odolnost proti skluzu: 

(UNE-EN 14231)  

Přírodní úprava

Za sucha: 68

Za vlhka: 47

  

PETROGRAFICKÝ NÁZEV 

Limolit
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BŘIDLICE GRAFFITI
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BŘIDLICE GRAFFITI

VLASTNOSTI VÝROBKU 

Břidlice černého odstínu s šedavými žilkami. Břidličná

textura s dobře vyvinutou břidličnatostí.

 

LABORATORNÍ ZKOUŠKA 

Zdánlivá hustota:          

(UNE-EN 1936) 2,72 Mg/m
3

Hygroskopicita při atmosférickém tlaku:  

(UNE-EN 13755) 0,58±0,02%

Pevnost v ohybu: 

(UNE-EN 12372)  

Za sucha:  

Průměrná hodnota: 45,59±9,83 MPa

Mezní hodnota expozice: 26,32 MPa

Odolnost proti mrazu:

(UNE-EN 12371)  

Pevnost v ohybu po 48 cyklech:

Průměrná hodnota: 27,73±11,88 MPa

Mezní hodnota expozice: 7,94 MPa 

Odolnost proti otěru:         

(UNE-EN 14157) 27,6 mm

Odolnost proti skluzu: 

(UNE-EN 14231)  

Přírodní úprava

Za sucha: 75

Za vlhka: 59

  

PETROGRAFICKÝ NÁZEV 

Limolit
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BŘIDLICE MULTICOLOR
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BŘIDLICE MULTICOLOR

VLASTNOSTI VÝROBKU 

Masivní a kompaktní hornina okrových a rezavých tónů,

projevujících se na lícní straně v kruhové formě.

 

LABORATORNÍ ZKOUŠKA 

Zdánlivá hustota:          

(UNE-EN 1936) 2,73±0,06 Mg/m
3

Hygroskopicita při atmosférickém tlaku:  

(UNE-EN 13755) 0,52±0,01%

Pevnost v ohybu: 

(UNE-EN 12372)  

Za sucha:  

Průměrná hodnota: 43,18±7,28 MPa

Mezní hodnota expozice: 27,78 MPa

Odolnost proti mrazu:

(UNE-EN 12371)  

Pevnost v ohybu po 48 cyklech:

Průměrná hodnota: 27,24±17,16 MPa

Mezní hodnota expozice: 7,52 MPa 

Odolnost proti otěru:         

(UNE-EN 14157) 26,5 mm

Odolnost proti skluzu: 

(UNE-EN 14231)  

Přírodní úprava

Za sucha: 74

Za vlhka: 44

  

PETROGRAFICKÝ NÁZEV 

Jílovitá břidlice
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BŘIDLICE VERDE GUYANA

VLASTNOSTI VÝROBKU 

Sedimentární hornina šedozelené barvy, velmi 

homogenní a kompaktní, tvořená mikrolity jemnozrnné 

světlé slídy.

 

LABORATORNÍ ZKOUŠKA 

Zdánlivá hustota:          

(UNE-EN 1936) 2,75±0,01 Mg/m
3

Hygroskopicita při atmosférickém tlaku:  

(UNE-EN 13755) 0,32±0,03%

Pevnost v ohybu: 

(UNE-EN 12372)  

Za sucha:  

Průměrná hodnota: 41,26±18,56 MPa

Mezní hodnota expozice: 13,04 MPa

Odolnost proti mrazu:

(UNE-EN 12371)  

Pevnost v ohybu po 48 cyklech:

Průměrná hodnota: 13,00±0,82 MPa

Mezní hodnota expozice: 11,37 MPa 

Odolnost proti otěru:         

(UNE-EN 14157) 26,5 mm

Odolnost proti skluzu: 

(UNE-EN 14231)  

Přírodní úprava

Za sucha: 71

Za vlhka: 47

  

PETROGRAFICKÝ NÁZEV 

Seriticko-chloritická břidlice
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BŘIDLICE NAVY

VLASTNOSTI VÝROBKU 

Břidlice jednotného tónu, tmavě šedé nebo namodralé

barvy podle lomu původu (oblast Leonu nebo Galicie).

 

LABORATORNÍ ZKOUŠKA 

Zdánlivá hustota:          

(UNE-EN 1936) 2,75±0,00 Mg/m
3

Hygroskopicita při atmosférickém tlaku:  

(UNE-EN 13755) 0,09±0,01%

Pevnost v ohybu: 

(UNE-EN 12372)  

Za sucha:  

Průměrná hodnota: 69,86±21,60 MPa

Mezní hodnota expozice: 36,18 MPa

Odolnost proti mrazu:

(UNE-EN 12371)  

Pevnost v ohybu po 48 cyklech:

Průměrná hodnota: 61,14±17,66 MPa

Mezní hodnota expozice: 34,58 MPa 

Odolnost proti otěru:         

(UNE-EN 14157) 26,5±3,50 mm

Odolnost proti skluzu: 

(UNE-EN 14231)  

Přírodní úprava

Za sucha: 71

Za vlhka: 54

  

PETROGRAFICKÝ NÁZEV 

Seritická břidlice
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BŘIDLICE MULTICOLOR RÚSTICA

VLASTNOSTI VÝROBKU 

Břidlice tmavě šedé barvy, narezavělá a skvrnitá,

se střídáním šedých a zlatých skvrn a výrazným jemným

oprýskáním.

 

LABORATORNÍ ZKOUŠKA 

Zdánlivá hustota:          

(UNE-EN 1936) 2,70±0,08 Mg/m
3

Hygroskopicita při atmosférickém tlaku:  

(UNE-EN 13755) 1,04±0,62%

Pevnost v ohybu: 

(UNE-EN 12372)  

Za sucha:  

Průměrná hodnota: 17,86±6,57 MPa

Mezní hodnota expozice: 6,79 MPa

Odolnost proti mrazu:

(UNE-EN 12371)  

Pevnost v ohybu po 48 cyklech:

Průměrná hodnota: 14,66±5,77 MPa

Mezní hodnota expozice: 2,69 MPa 

Odolnost proti skluzu: 

(UNE-EN 14231)  

Přírodní úprava>40 (povrch v podobě přírodních desek)

  

PETROGRAFICKÝ NÁZEV 

Seritická skvrnitá břidlice
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BŘIDLICE MULTICOLOR RÚSTICA ASIA

VLASTNOSTI VÝROBKU 

Břidlice tmavě šedé barvy, narezavělá a skvrnitá, se 

střídáním šedých a zlatých skvrn a výrazným jemným 

oprýskáním.

 

LABORATORNÍ ZKOUŠKA 

Zdánlivá hustota:          

(UNE-EN 1936) 2,72±0,04 Mg/m
3

Hygroskopicita při atmosférickém tlaku:  

(UNE-EN 13755) 0,62±0,32%

Pevnost v ohybu: 

(UNE-EN 12372)  

Za sucha:  

Průměrná hodnota: 41,34±12,68 MPa

Mezní hodnota expozice: 19,91 MPa

Odolnost proti mrazu:

(UNE-EN 12371)  

Pevnost v ohybu po 48 cyklech:

Průměrná hodnota: 37,00±11,85 MPa

Mezní hodnota expozice: 19,07 MPa 

Odolnost proti skluzu: 

(UNE-EN 14231)  

Přírodní úprava: Za sucha: 71

             Za vlhka: 44

PETROGRAFICKÝ NÁZEV 

Seritická skvrnitá břidlice
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BŘIDLICE PIEL DE SERPIENTE 

VLASTNOSTI VÝROBKU 

Břidličná hornina s lepidoblastickou texturou, zřetelnou

orientací, hnědočervené barvy.

 

LABORATORNÍ ZKOUŠKA 

Zdánlivá hustota:          

(UNE-EN 1936) 2,69±0,06 Mg/m
3

Hygroskopicita při atmosférickém tlaku:  

(UNE-EN 13755) 1,60±0,72%

Pevnost v ohybu: 

(UNE-EN 12372)  

Za sucha:  

Průměrná hodnota: 19,17±3,90 MPa

Mezní hodnota expozice: 11,85 MPa

Odolnost proti mrazu:

(UNE-EN 12371)  

Pevnost v ohybu po 48 cyklech:

Průměrná hodnota: 9,97±8,72 MPa

Mezní hodnota expozice: 1,00 MPa 

Odolnost proti otěru:         

(UNE-EN 14157) 35,8 mm

Odolnost proti skluzu: 

(UNE-EN 14231)  

Přírodní úprava

Za sucha: 79

Za vlhka: 56

  

PETROGRAFICKÝ NÁZEV 

Sereticko-železitá břidlice
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KŘEMENEC VERDE AGUA 

VLASTNOSTI VÝROBKU 

Hornina zářivě zelené barvy s možným výskytem růžových 

žilek. Kompaktní, s nepravidelnou texturou tvořenou 

vápencovými krystaly.

 

LABORATORNÍ ZKOUŠKA 

Zdánlivá hustota:          

(UNE-EN 1936) 2,70±0,08 Mg/m
3

Hygroskopicita při atmosférickém tlaku:  

(UNE-EN 13755) 0,38±0,15%

Pevnost v ohybu: 

(UNE-EN 12372)  

Za sucha:  

Průměrná hodnota: 25,13±10,45 MPa

Mezní hodnota expozice: 6,79 MPa

Odolnost proti mrazu:

(UNE-EN 12371)  

Pevnost v ohybu po 48 cyklech:

Průměrná hodnota: 25,50±8,83 MPa

Mezní hodnota expozice: 10,17 MPa 

Odolnost proti otěru:         

(UNE-EN 14157) 34,7±2,36 mm

Odolnost proti skluzu: 

(UNE-EN 14231)  

Přírodní úprava

Za sucha: 71

Za vlhka: 53

  

PETROGRAFICKÝ NÁZEV 

Vápencový mramor
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KŘEMENEC ARENA FÓSIL

VLASTNOSTI VÝROBKU 

Zemitá hornina s fosilními stopami silné tmavě hnědé barvy,

cukrovitého vzhledu podobnému pískovci.

 

LABORATORNÍ ZKOUŠKA 

Zdánlivá hustota:          

(UNE-EN 1936) 2,39±0,01 Mg/m
3

Hygroskopicita při atmosférickém tlaku:  

(UNE-EN 13755) 2,98±0,29%

Pevnost v ohybu: 

(UNE-EN 12372)  

Za sucha:  

Průměrná hodnota: 15,73±3,34 MPa

Mezní hodnota expozice: 8,38 MPa

Odolnost proti mrazu:

(UNE-EN 12371)  

Pevnost v ohybu po 48 cyklech:

Průměrná hodnota: 12,59±3,49 MPa

Mezní hodnota expozice: 5,30 MPa 

Odolnost proti otěru:         

(UNE-EN 14157) 26,8 mm

Odolnost proti skluzu:

(UNE-EN 14231)  

Přírodní úprava

Za sucha: 71

Za vlhka: 54

  

PETROGRAFICKÝ NÁZEV 

Pískovec tvořený živcovými zrny typu arkóza      
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ORIENT GRIS

VLASTNOSTI VÝROBKU 

Kompaktní hornina mramorového původu a zářivého

vzhledu s šedavými tóny a případným výskytem 

žlutavých žilek. 

LABORATORNÍ ZKOUŠKA 

Zdánlivá hustota:          

(UNE-EN 1936) 2,71±0,02 Mg/m
3

Hygroskopicita při atmosférickém tlaku:  

(UNE-EN 13755) 0,28±0,02%

Pevnost v ohybu: 

(UNE-EN 12372)  

Za sucha:  

Průměrná hodnota: 20,32±3,74 MPa

Mezní hodnota expozice: 13,15 MPa

Odolnost proti mrazu:

(UNE-EN 12371)  

Pevnost v ohybu po 48 cyklech:

Průměrná hodnota: 16,87±5,12 MPa

Mezní hodnota expozice: 5,26 MPa 

Odolnost proti otěru:         

(UNE-EN 14157) 27,5 mm

Odolnost proti skluzu: 

(UNE-EN 14231)  

Přírodní úprava

Za sucha: 75

Za vlhka: 55

  

PETROGRAFICKÝ NÁZEV 

Mramorový vápenec      
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www.cupamat.czORIENT ORO

VLASTNOSTI VÝROBKU 

Kámen okrové a zlatavé barvy s možným výskytem

šedavých žilek. Z petrografického hlediska se jedná o skutečný

mramor; jeho tabulovitý původ vytváří typickou texturu

křemence.

LABORATORNÍ ZKOUŠKA 

Zdánlivá hustota:        

(UNE-EN 1936) 2,70±0,01 Mg/m
3

Hygroskopicita při atmosférickém tlaku:

(UNE-EN 13755) 0,27±0,04%

Pevnost v ohybu:

(UNE-EN 12372)

Za sucha:

Průměrná hodnota: 18,02±2,93 MPa

Mezní hodnota expozice: 13,15 MPa

Odolnost proti mrazu:

(UNE-EN 12371)

Pevnost v ohybu po 48 cyklech:

Průměrná hodnota: 14,60±5,94 MPa

Mezní hodnota expozice: 10,65 MPa

Odolnost proti otěru:        

(UNE-EN 14157) 27,5 mm

Odolnost proti skluzu:

(UNE-EN 14231)

Přírodní úprava

Za sucha: 75

Za vlhka: 55

  

PETROGRAFICKÝ NÁZEV 

Mramorový vápenec

33



PÍSKOVEC CHOCOLATE
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PÍSKOVEC CHOCOLATE

LABORATORNÍ ZKOUŠKA

Hornina červenavě hnědé barvy, kompaktní, s výraznými

střídavými liniemi tmavých načervenalých pruhů.

 

LABORATORNÍ ZKOUŠKA 

Zdánlivá hustota:          

(UNE-EN 1936) 2,39±0,01 Mg/m
3

Hygroskopicita při atmosférickém tlaku:  

(UNE-EN 13755) 2,67±0,31%

Pevnost v ohybu: 

(UNE-EN 12372)  

Za sucha:

Průměrná hodnota: 10,02±1,60 MPa

Mezní hodnota expozice: 6,74 MPa

Odolnost proti mrazu:

(UNE-EN 12371)  

Pevnost v ohybu po 48 cyklech:

Průměrná hodnota: 10,07±1,68 MPa

Mezní hodnota expozice: 6,78 MPa

Odolnost proti otěru:        

(UNE-EN 14157) 23,1 mm

Odolnost proti otěru:

(UNE-EN 14231)  

Přírodní úprava

Za sucha: 93

Za vlhka: 85

  

PETROGRAFICKÝ NÁZEV 

Arkóza      

35

www.cupamat.cz



PÍSKOVEC FRAMBUESA

Řezaný kámen
břidlice

křemenec

pískovec

vápenec

čedič

36



PÍSKOVEC FRAMBUESA

VLASTNOSTI VÝROBKU 

Hornina cihlově červené barvy pískovcového typu, velmi

homogenního vzhledu a aksamitové textury s limolitickým

cementem.

 

LABORATORNÍ ZKOUŠKA 

Zdánlivá hustota:          

(UNE-EN 1936) 2,25±0,01 Mg/m
3

Hygroskopicita při atmosférickém tlaku:

(UNE-EN 13755) 4,26±0,27%

Pevnost v ohybu:

(UNE-EN 12372)  

Za sucha:

Průměrná hodnota: 8,73±2,05 MPa

Mezní hodnota expozice: 5,01 MPa

Odolnost proti mrazu:

(UNE-EN 12371)  

Pevnost v ohybu po 48 cyklech:

Průměrná hodnota: 7,15±1,47 MPa

Mezní hodnota expozice: 4,37 MPa

Odolnost proti otěru:         

(UNE-EN 14157) 22,09 mm

Odolnost proti skluzu:

(UNE-EN 14231)  

Přírodní úprava

Za sucha: 88

Za vlhka: 85

  

PETROGRAFICKÝ NÁZEV 

Arkóza     
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CARIOCA BRONCE

Řezaný kámen
břidlice

křemenec

pískovec

vápenec

čedič
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CARIOCA BRONCE

VLASTNOSTI VÝROBKU 

Mnohobarevná pískovcová hornina okrového tónu,

s velmi drsnou přírodní texturou.

 

LABORATORNÍ ZKOUŠKA 

Zdánlivá hustota:         

(UNE-EN 1936) 2,38±0,06 Mg/m
3

Hygroskopicita při atmosférickém tlaku:  

(UNE-EN 13755) 3,80±0,45%

Pevnost v ohybu:

(UNE-EN 12372)  

Za sucha:

Průměrná hodnota: 13,67±4,14 MPa

Mezní hodnota expozice: 5,72 MPa

Odolnost proti mrazu:

(UNE-EN 12371)  

Pevnost v ohybu po 48 cyklech:

Průměrná hodnota: 10,58±3,36 MPa

Mezní hodnota expozice: 4,85 MPa

Odolnost proti otěru:       

(UNE-EN 14157) 23 mm

Odolnost proti skluzu:

(UNE-EN 14231)  

Přírodní úprava

Za sucha: 74

Za vlhka: 69

  

PETROGRAFICKÝ NÁZEV 

Subarkóza      
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PÍSKOVEC TEKA

Řezaný kámen
břidlice

křemenec

pískovec

vápenec

čedič
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PÍSKOVEC TEKA

VLASTNOSTI VÝROBKU 

Hornina béžové barvy s hnědým žilkováním

a vzhledem dřeva.

LABORATORNÍ ZKOUŠKA 

Zdánlivá hustota:        

(UNE-EN 1936) 2,03±0,06 Mg/m
3

Hygroskopicita při atmosférickém tlaku: 

(UNE-EN 13755) 7,12±1,17%

Pevnost v ohybu:

(UNE-EN 12372)  

Za sucha:

Průměrná hodnota: 8,61±1,44 MPa

Mezní hodnota expozice: 5,45 MPa

Odolnost proti mrazu:

(UNE-EN 12371)  

Pevnost v ohybu po 48 cyklech:

Průměrná hodnota: 8,23±1,32 MPa

Mezní hodnota expozice: 5,50 MPa

Odolnost proti otěru:        

(UNE-EN 14157) 24,3 mm

Odolnost proti skluzu:

(UNE-EN 14231)  

Přírodní úprava

Za sucha: 95

Za vlhka: 78

  

PETROGRAFICKÝ NÁZEV 

Pískovec cementového základu oxidů železa     
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PÍSKOVEC WENGUÉ

Řezaný kámen
břidlice

křemenec

pískovec

vápenec

čedič
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PÍSKOVEC WENGUÉ

VLASTNOSTI VÝROBKU 

Sedimentární hornina hnědé barvy se žilkováním v

hnědo-červeném odstínu a se vzhledem dřeva.

LABORATORNÍ ZKOUŠKA 

Zdánlivá hustota:        

(UNE-EN 1936) 2,49±0,00 Mg/m
3

Hygroskopicita při atmosférickém tlaku:  

(UNE-EN 13755) 2,15±0,07%

Pevnost v ohybu:

(UNE-EN 12372)  

Za sucha:

Průměrná hodnota: 14,58±1,11 MPa

Mezní hodnota expozice: 12,17 MPa

Odolnost proti mrazu:

(UNE-EN 12371)  

Pevnost v ohybu po 48 cyklech:

Průměrná hodnota: 14,13±0,57 MPa

Mezní hodnota expozice: 12,89 MPa

Odolnost proti otěru:         

(UNE-EN 14157) 18,8 mm

Odolnost proti skluzu:

(UNE-EN 14231)  

Přírodní úprava

Za sucha: 103

Za vlhka: 50

  

PETROGRAFICKÝ NÁZEV 

Pruhovaný arkózní pískovec    
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VÁPENEC AZABACHE

Řezaný kámen
břidlice

křemenec

pískovec

vápenec

čedič
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VÁPENEC AZABACHE

VLASTNOSTI VÝROBKU 

Vápencový kámen intenzivní černé barvy s neopracovanou

lícovou podobou.

LABORATORNÍ ZKOUŠKA 

Zdánlivá hustota:        

(UNE-EN 1936) 2,70±0,01 Mg/m
3

Hygroskopicita při atmosférickém tlaku: 

(UNE-EN 13755) 0,18±0,03%

Pevnost pro prohnutí:

(UNE-EN 12372)  

Za sucha:

Průměrná hodnota: 30,64±4,71 MPa

Mezní hodnota expozice: 20,82 MPa

Odolnost proti mrazu:

(UNE-EN 12371)  

Pevnost v ohybu po 48 cyklech:

Průměrná hodnota: 28,25±3,93 MPa

Mezní hodnota expozice: 13,91 MPa

Odolnost proti otěru:         

(UNE-EN 14157) 18,9 mm

Odolnost proti skluzu: 

(UNE-EN 14231)  

Hodnoty SRV (přírodní úprava)

Za sucha: 75

Za vlhka: 58

  

PETROGRAFICKÝ NÁZEV 

Limolitický vápenec     
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ČEDIČ BRUNO

Řezaný kámen
břidlice

křemenec

pískovec

vápenec

čedič

46

leštěný žíhaný



ČEDIČ BRUNO

VLASTNOSTI VÝROBKU 

Tmavě šedá hornina s železnými krystalky a tendencí

k zrnitosti.

LABORATORNÍ ZKOUŠKA 

Zdánlivá hustota:          

(UNE-EN 1936) 2,99±0,02 Mg/m
3

Hygroskopicita při atmosférickém tlaku:  

(UNE-EN 13755) 0,16±0,02%

Pevnost v ohybu: 

(UNE-EN 12372)  

Za sucha:

Průměrná hodnota: 26,48±2,35 MPa

Mezní hodnota expozice: 21,83 MPa

Odolnost proti mrazu:

(UNE-EN 12371)  

Pevnost v ohybu po 48 cyklech:

Průměrná hodnota: 22,60±1,44 MPa

Mezní hodnota expozice: 19,75 MPa

Odolnost proti otěru:        

(UNE-EN 14157) 13,76±0,58 mm

Odolnost proti skluzu:

(UNE-EN 14231)  

Povrchová úprava ošlehání plamenem

Za sucha: 69

Za vlhka: 51

  

PETROGRAFICKÝ NÁZEV 

Čedič s obsahem pyroxenu a olivínu    
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Řezaný kámen
břidlice

křemenec

pískovec

vápenec

čedič

48

roja azul

ČEDIČ SAN VICENTE



ČEDIČ SAN VICENTE

VLASTNOSTI VÝROBKU 

Kompaktní hornina s červeným a modrým nádechem, s 

podílem nevykrystalizované skelné hmoty.

LABORATORNÍ ZKOUŠKA 

Zdánlivá hustota       

(UNE-EN 1936) 2,63±0,02 Mg/m
3

Hygroskopicita při atmosférickém tlaku:  

(UNE-EN 13755) 0,23±0,02%

Pevnost pro prohnutí: 

(UNE-EN 12372)  

Za sucha:

Průměrná hodnota: 26,93±3,02 MPa

Odolnost proti mrazu:

(UNE-EN 12371)  

Pevnost v ohybu po 60 cyklech:

22,18

Odolnost proti otěru:         

(UNE-EN 14057) 20,17±0,41 mm

Odolnost vůči teplotním změnám 

(UNE-EN 14066)  

Beze změn

Odolnost proti skluzu: 

(UNE-EN 14231)  

USRV > 35 Povrchový vzhled

 

PETROGRAFICKÝ NÁZEV 

Granitický mikroporfyr      
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Novinka

Cupamat exkluzivně

KŘEMENEC BRISA

KŘEMENEC BRISA

VLASTNOSTI VÝROBKU

Lesklý mramorový typ s našedlým odstínem. Vysoká úroveň 

rekrystalizace.

LABORATORNÍ ZKOUŠKA 

Zdánlivá hustota:          

(UNE-EN 1936) 2,77   ±0,00 Mg/m
3

Hygroskopicita při atmosférickém tlaku: 

(UNE-EN 13755) 0,18±0,01%

Pevnost v ohybu: 

(UNE-EN 12372)  

Za sucha: Průměrná hodnota: 19,06±2,53 MPa

Za vlhka: Průměrná hodnota: 15,16±2,79 MPa

Odolnost proti otěru:        

(UNE-EN 14157) 19,3 mm

Odolnost proti skluzu: 

(UNE-EN 14231)  

Hodnoty SRV (přírodní úprava)

Za sucha: 69

Za vlhka: 50

 

PETROGRAFICKÝ NÁZEV 

KŘEMENEC se sillimanitem     
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Novinka

Cupamat exkluzivně 

BŘIDLICE GRIS AGUAS

BŘIDLICE GRIS AGUAS

VLASTNOSTI VÝROBKU 

Karbonátová hornina šedého odstínu, 

jemně zrnitá, břidličnatá. 

LABORATORNÍ ZKOUŠKA 

Zdánlivá hustota:          

(UNE-EN 1936) 2,80±0,02 Mg/m
3

Hygroskopicita při atmosférickém tlaku:  

(UNE-EN 13755) 0,26±0,05%

Pevnost pro prohnutí:

(UNE-EN 12372)  

Za sucha: Průměrná hodnota: 26,34±6,65 MPa

Odolnost proti mrazu:

(UNE-EN 12371)  

Pevnost v ohybu po 12 cyklech:

Průměrná hodnota: 24,28±5,59 MPa

VIE: 14,44 MPa

Pokles pevnosti: 7,8%

Pevnost v ohybu po 48 cyklech:

Průměrná hodnota: 24,27±5,42 MPa

VIE: 14,70 MPa

Pokles pevnosti: 7,8%

Odolnost proti otěru:        

(UNE-EN 14157) 23,3 mm

Odolnost vůči teplotním změnám

(UNE-EN 14066)  

Mezní oxidovatelnost

Odolnost proti skluzu:

(UNE-EN 14231)  

Hodnoty SRV 

Za sucha: 79

Za vlhka: 50

 

PETROGRAFICKÝ NÁZEV 

Slídnatá dolomiticiká břidlice   
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stonepanel®

stonepanel® oro

stonepanel® multicolor

stonepanel® laja negra

stonepanel® silvestre

stonepanel® taco negro

stonepanel® sahara

stonepanel® nordico

stonepanel® rodenas

stonepanel® calcaire

stonepanel® calcaire antik

Jedná se o inovační systém určený k obkládání stěn, fasád, 

zdí apod. Je vhodný pro vnitřní i vnější obklady. Systém je 

tvořen panelem, složeným z přírodního kamene (křemencové 

desky, rula, vápenec, pískovec nebo břidlice) a usazeným na 

cementový podklad, zpevněný lehkou kovovou výztuhou v 

základu. Jednotlivé díly mají tvar písmene Z, aby se zabránilo 

výrazné viditelnosti spojů. Pokládání panelů je velmi snadné 

a není nutné, aby se mu věnoval odborník, neboť odpad 

materiálu je téměř nulový. Stonepanel lze pokládat na 

cihlové stěny, panely, beton apod.

Rozměry:

Standardní: 61 x 15.2 cm, 60 x 20 cm

Účelné:  56 X 15.2 cm

Máte-li zájem o jiné rozměry, obraťte se laskavě na nás.
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STONEPANEL ORO

Předem sestavené panely

stonepanel® oro

stonepanel® multicolor

stonepanel® laja negra

stonepanel® silvestre

stonepanel® taco negro

stonepanel® sahara

stonepanel® nordico

stonepanel® rodenas

stonepanel® calcaire

stonepanel® calcaire antik   

54



STONEPANEL ORO

VLASTNOSTI VÝROBKU 

Křemencový zlatavý panel, předem sestavený na základ z 

cementové malty, zpevněný lehkou kovovou výztuhou.

LABORATORNÍ ZKOUŠKY 

Odolnost proti mrazu:

(UNE-EN 12371)  

Beze změn po 50 cyklech

Odolnost proti stárnutí urychlenému změnami teplot:         

(UNE-EN 14066) 

Beze změn po 20 cyklech

  

PETROGRAFICKÝ NÁZEV 

Cementový panel s přírodním kamenem    
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STONEPANEL MULTICOLOR

56

Předem sestavené panely

stonepanel® oro

stonepanel® multicolor

stonepanel® laja negra

stonepanel® silvestre

stonepanel® taco negro

stonepanel® sahara

stonepanel® nordico

stonepanel® rodenas

stonepanel® calcaire

stonepanel® calcaire antik



STONEPANEL MULTICOLOR

VLASTNOSTI VÝROBKU 

Panel z načervenalé břidlice, předem sestavený na základ z 

cementové malty, zpevněný lehkou kovovou výztuhou.

LABORATORNÍ ZKOUŠKA 

Odolnost proti mrazu:

(UNE-EN 12371)  

Beze změn po 50 cyklech

Odolnost proti stárnutí urychlenému změnami teplot:        

(UNE-EN 14066) 

Beze změn po 20 cyklech

  

PETROGRAFICKÝ NÁZEV 

Cementový panel s přírodním kamenem     
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STONEPANEL LAJA NEGRA

58

Předem sestavené panely

stonepanel® oro

stonepanel® multicolor

stonepanel® laja negra

stonepanel® silvestre

stonepanel® taco negro

stonepanel® sahara

stonepanel® nordico

stonepanel® rodenas

stonepanel® calcaire

stonepanel® calcaire antik



STONEPANEL LAJA NEGRA

VLASTNOSTI VÝROBKU 

Panel z břidlicových desek, předem sestavený na základ z 

cementové malty, zpevněný lehkou kovovou výztuhou.

LABORATORNÍ ZKOUŠKA 

Odolnost proti mrazu:

(UNE-EN 12371)  

Beze změn po 50 cyklech

Odolnost proti stárnutí urychlenému změnami teplot:         

(UNE-EN 14066) 

Po 20 cyklech oxidace prouděním

  

PETROGRAFICKÝ NÁZEV 

Cementový panel s přírodním kamenem     
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STONEPANEL SILVESTRE

60

Předem sestavené panely

stonepanel® oro

stonepanel® multicolor

stonepanel® laja negra

stonepanel® silvestre

stonepanel® taco negro

stonepanel® sahara

stonepanel® nordico

stonepanel® rodenas

stonepanel® calcaire

stonepanel® calcaire antik



STONEPANEL SILVESTRE

VLASTNOSTI VÝROBKU 

Panel z rulového kamene, předem sestavený na základ z

cementové malty, zpevněný lehkou kovovou výztuhou.

LABORATORNÍ ZKOUŠKY 

Odolnost proti mrazu:

(UNE-EN 12371)  

Beze změn po 50 cyklech

Odolnost proti stárnutí urychlenému změnami teplot:         

(UNE-EN 14066) 

Beze změn po 20 cyklech

  

PETROGRAFICKÝ NÁZEV 

Cementový panel s přírodním kamenem     
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STONEPANEL TACO NEGRO

62

Předem sestavené panely

stonepanel® oro

stonepanel® multicolor

stonepanel® laja negra

stonepanel® silvestre

stonepanel® taco negro

stonepanel® sahara

stonepanel® nordico

stonepanel® rodenas

stonepanel® calcaire

stonepanel® calcaire antik



STONEPANEL TACO NEGRO

VLASTNOSTI VÝROBKU 

Panel z bloku černé břidlice, předem sestavený na základ z

cementové malty, zpevněný lehkou kovovou výztuhou.

LABORATORNÍ ZKOUŠKY 

Odolnost proti mrazu:

(UNE-EN 12371)  

Beze změn po 50 cyklech

Odolnost proti stárnutí urychlenému změnami teplot:

(UNE-EN 14066) 

Beze změn po 20 cyklech

  

PETROGRAFICKÝ NÁZEV 

Cementový panel s přírodním kamenem     
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STONEPANEL SAHARA

64

Předem sestavené panely

stonepanel® oro

stonepanel® multicolor

stonepanel® laja negra

stonepanel® silvestre

stonepanel® taco negro

stonepanel® sahara

stonepanel® nordico

stonepanel® rodenas

stonepanel® calcaire

stonepanel® calcaire antik



www.stonepanel.czSTONEPANEL SAHARA

VLASTNOSTI VÝROBKU 

Panel z přírodního kamene, předem sestavený na základ z 

cementové malty, zpevněný lehkou kovovou výztuhou.

LABORATORNÍ ZKOUŠKY 

Odolnost proti mrazu:

(UNE-EN 12371)  

Beze změn po 50 cyklech

Odolnost proti stárnutí urychlenému změnami teplot:         

(UNE-EN 14066) 

Beze změn po 20 cyklech

  

PETROGRAFICKÝ NÁZEV 

Cementový panel s přírodním kamenem      
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STONEPANEL RODENAS

Předem sestavené panely
stonepanel® oro

stonepanel® multicolor

stonepanel® laja negra

stonepanel® silvestre

stonepanel® taco negro

stonepanel® sahara

stonepanel® rodenas

stonepanel® nordico

stonepanel® calcaire 

stonepanel® calcaire  antik
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www.stonepanel.czSTONEPANEL RODENAS

VLASTNOSTI VÝROBKU 

Panel z načervenalého pískovce, předem sestavený na 

základ z cementové malty, který je vyztužený lehkou 

kovovou sítí nebo sítí ze skleněných vláken.

LABORATORNÍ ZKOUŠKY 

Odolnost proti mrazu:

(UNE-EN 12371)  

Beze změn po 50 cyklech

Odolnost proti stárnutí urychlenému změnami teplot:         

(UNE-EN 14066) 

Beze změn po 20 cyklech

  

PETROGRAFICKÝ NÁZEV 

Cementový panel s přírodním kamenem      
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STONEPANEL NORDICO

Předem sestavené panely 
stonepanel® oro

stonepanel® multicolor

stonepanel® laja negra

stonepanel® silvestre

stonepanel® taco negro

stonepanel® sahara

stonepanel® rodenas

stonepanel® nordico

stonepanel® calcaire 

stonepanel® calcaire antik
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www.stonepanel.czSTONEPANEL NORDICO

VLASTNOSTI VÝROBKU 

Panel z přírodního šedého kamene, předem sestavený 

na základ z cementové malty, který je vyztužený lehkou 

kovovou sítí nebo sítí ze skleněných vláken.

LABORATORNÍ ZKOUŠKY 

Odolnost proti mrazu:

(UNE-EN 12371)  

Beze změn po 50 cyklech

Odolnost proti stárnutí urychlenému změnami teplot:         

(UNE-EN 14066) 

Beze změn po 20 cyklech

  

PETROGRAFICKÝ NÁZEV 

Cementový panel s přírodním kamenem      
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Novinka

Předem sestavené panely

STONEPANEL® CALCAIRE ANTIK
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www.stonepanel.czSTONEPANEL CALCAIRE  ANTIK

 REFERENČNÍ ČÍSLO 

SPZ-35TH

PETROGRAFICKÝ NÁZEV 

Vápenec    



Novinka

Předem sestavené panely

STONEPANEL® CALCAIRE 

72
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REFERENČNÍ ČÍSLO 

SPZ-35N

PETROGRAFICKÝ NÁZEV 

Vápenec    



74

Masivní rohové díly jsou dostupné v provedení Stonepanel® Orient Oro, 

Stonepanel® Silvestre, Stonepanel® Sahara a Stonepanel® Nórdico.

SLOžENÍ

Cementový 

podklad

Drátěná síť

Přírodní 

kámen

Zakončení rohu



Stonepanel Sky má, stejně jako jeho předchůdce, tvar 

písmene Z a vyniká stejnými vlastnostmi. Je  navržen zejména 

pro instalace ve velkých výškách. Z tohoto důvodu má 

nezávislé ukotvení, zabudované přímo do vlastního panelu 

za účelem usnadnění vsazení a údržby.

stonepanel® sky

stonepanel® sky oro

stonepanel® sky multicolor

stonepanel® sky laja negra

stonepanel® sky silvestre

stonepanel® sky taco negro

stonepanel® sky sahara

stonepanel® sky nordico

stonepanel® sky rodenas
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STONEPANEL SKY

Předem sestavené panely 
stonepanel® sky oro

stonepanel® sky multicolor

stonepanel® sky negra

stonepanel® sky silvestre

stonepanel® sky taco negro

stonepanel® sky sahara

stonepanel® sky nordico

stonepanel® sky rodenas
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www.stonepanel.czSTONEPANEL SKY

VLASTNOSTI VÝROBKU 

Stonepanel navržený na obložení ve velkých výškách.

Je dostupný ve všech modelech

77
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decopanel

decopanel oro 

decopanel multicolor 

decopanel silvestre 

decopanel negro 

decopanel puzzle multicolor 

decopanel alpe

Panel ve tvaru písmene Z složený z přírodního kamene na lícní 

straně a sestavený na lehčím cementovém podkladu s jemnou 

kovovou výztuhou v základu. Tento model je vzhledem ke své 

lehkosti určen a navržen k umístění do interiérů.

KÁMEN DO INTERIÉRU
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DECOPANEL ORO

Předem sestavené panely
decopanel oro

decopanel multicolor

decopanel silvestre

decopanel negro

decopanel puzzle multicolor

decopanel alpe
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www.stonepanel.czDECOPANEL ORO

VLASTNOSTI VÝROBKU 

Odlehčený stonepanel:

Panel z přírodního kamene, předem sestavený na

pryskyřicový základ pomocí lehké vrstvy cementu a vnitřní 

síťky.

LABORATORNÍ ZKOUŠKY 

Odolnost proti mrazu:

(UNE-EN 12371)  

Po 50 cyklech beze změn

Odolnost proti stárnutí urychlenému změnami teplot:        

(UNE-EN 14066) 

Beze změn po 20 cyklech

  

PETROGRAFICKÝ NÁZEV 

Předem sestavený panel z přírodního kamene     
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DECOPANEL MULTICOLOR

Předem sestavené panely
decopanel oro

decopanel multicolor

decopanel silvestre

decopanel negro

decopanel puzzle multicolor

decopanel alpe
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www.stonepanel.czDECOPANEL MULTICOLOR

VLASTNOSTI VÝROBKU 

Odlehčený stonepanel:

Panel z načervenalé břidlice, předem sestavený na

pryskyřicový základ pomocí lehké vrstvy cementu a vnitřní síťky.

LABORATORNÍ RKOUŠKA 

Odolnost proti mrazu:

(UNE-EN 12371)  

Po 50 cyklech beze změn

Odolnost proti stárnutí urychlenému změnami teplot:         

(UNE-EN 14066) 

Po 20 cyklech beze změn

  

PETROGRAFICKÝ NÁZEV 

Předem sestavený panel z přírodního kamene      
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DECOPANEL SILVESTRE

Předem sestavené panely
decopanel oro

decopanel multicolor

decopanel silvestre

decopanel negro

decopanel puzzle multicolor

decopanel alpe
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www.stonepanel.czDECOPANEL SILVESTRE

VLASTNOSTI VÝROBKU 

Odlehčený stonepanel:

Panel z přírodního kamene, předem sestavený na

pryskyřicový základ pomocí lehké vrstvy cementu a vnitřní síťky.

LABORATORNÍ ZKOUŠKY 

Odolnost proti mrazu:

(UNE-EN 12371)  

Po 50 cyklech beze změn

Odolnost proti stárnutí urychlenému změnami teplot:         

(UNE-EN 14066) 

Beze změn po 20 cyklech

  

PETROGRAFICKÝ NÁZEV 

Předem sestavený panel z přírodního kamene     
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DECOPANEL NEGRO

Předem sestavené panely
decopanel oro

decopanel multicolor

decopanel silvestre

decopanel negro

decopanel puzzle multicolor

decopanel alpe
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www.stonepanel.czDECOPANEL NEGRO

VLASTNOSTI VÝROBKU 

Odlehčený stonepanel:

Panel z přírodního kamene, předem sestavený na

pryskyřicový základ pomocí lehké vrstvy cementu a vnitřní síťky.

LABORATORNÍ ZKOUŠKY 

Odolnost proti mrazu:

(UNE-EN 12371)  

Po 50 cyklech beze změn

Odolnost proti stárnutí urychlenému změnami teplot:        

(UNE-EN 14066) 

Beze změn po 20 cyklech

  

PETROGRAFICKÝ NÁZEV 

Předem sestavený panel z přírodního kamene    
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DECOPANEL PUZZLE MULTICOLOR

Předem sestavené panely
decopanel oro

decopanel multicolor

decopanel silvestre

decopanel negro

decopanel puzzle multicolor

decopanel alpe
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www.stonepanel.czDECOPANEL PUZZLE MULTICOLOR

VLASTNOSTI VÝROBKU 

Odlehčený stonepanel:

Panel z přírodního kamene, předem sestavený na

pryskyřicový základ pomocí lehké vrstvy cementu a vnitřní síťky.

LABORATORNÍ ZKOUŠKY 

Odolnost proti mrazu:

(UNE-EN 12371)  

Po 50 cyklech beze změn

Odolnost proti stárnutí urychlenému změnami teplot:         

(UNE-EN 14066) 

Beze změn po 20 cyklech

  

PETROGRAFICKÝ NÁZEV 

Předem sestavený panel z přírodního kamene   
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DECOPANEL ALPE

Předem sestavené panely
decopanel oro

decopanel multicolor

decopanel silvestre

decopanel negro

decopanel puzzle multicolor

decopanel alpe
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www.stonepanel.czDECOPANEL ALPE

VLASTNOSTI VÝROBKU 

Odlehčený stonepanel:

Panel z přírodního kamene, předem sestavený na

pryskyřicový základ pomocí lehké vrstvy cementu a vnitřní síťky.

LABORATORNÍ ZKOUŠKY 

Odolnost proti mrazu:

(UNE-EN 12371)  

Po 50 cyklech beze změn

Odolnost proti stárnutí urychlenému změnami teplot:         

(UNE-EN 14066) 

Beze změn po 20 cyklech

  

PETROGRAFICKÝ NÁZEV 

Předem sestavený panel z přírodního kamene     
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Zahradní Prvky  

Všechny produkty jsou dostupné v povrchových úpravách Stonepanel®

 Obrubníky

Krycí kamenné 

desky

Květináče®

LINIE ZAHRADA
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NÁŘADÍ

Vodováha, metr, tužka, olovnice, hřebenová stěrka, pomaloběžná vrtačka, gumové hladítko, gumové kladivo, úhlová bruska s 

diamantovým kotoučem, ochranné brýle, rukavice.

MATERIÁLY

Kamenné dlaždice Cupamat, lepidlo, křížky a spárovací hmota.

LEPIDLO

Cupamat doporučuje použití lepidla Ardex X7G FLEX pro správné a dlouhodobé připevnění materiálu. 

INSTALACE

Je vhodné dobře změřit povrch určený k aplikaci kamene a je nutné počítat s prořezem materiálu.

Je důležité zkontrolovat stav povrchu k aplikaci kamene a mít na vědomí následující body:

DOPORUČENÍ PRO INSTALACI PŘÍRODNÍHO KAMENE

POZNÁMKA

U venkovního obkladu a venkovní dlažby je nutné se informovat o normách, které pro tento účel existují. Doporučení použití se opírají 

o naše znalosti a zkušenosti. Technické údaje byly obdrženy za normálních podmínek a mohou se lišit v závislosti na podmínkách 

dané stavby. Vzhledem k tomu, že podmínky instalace nejsou námi kontrolovatelné, realizátor stavby je povinen stanovit předem, zda 

daný materiál je vhodný k použití a převzít zodpovědnost za samotnou realizaci. 



OBKLADY  DLAžBY

E) U přírodního kamene je nutné aplikovat obklady se spárou 

pro absorbci roztažnosti materiálů. Tato spára musí být zas-

párována adekvátní hmotou, aby se zamezilo průniku vlhkosti, 

která by mohla porušit přilnavost.

Je nutné dodržovat také dilatační spáry a to každých 6 bm 

nebo 35 m2 a to v souladu s projektem a řídit se EN.

F) Pokud u vnějších obkladů lepidlo negarantuje 100% uchy-

cení, musí být použito mechanické kotvení v souladu s druhem 

použitého materiálu.

E) U přírodního kamene je nutné aplikovat dlažby se spárou 

pro absorbci roztažnosti materiálů. Tato spára musí být zas-

párována adekvátní hmotou, aby se zamezilo průniku vlhkosti, 

která by mohla porušit přilnavost.

Je nutné dodržovat také dilatační spáry a to každých 6 bm 

nebo 35 m2 a to v souladu s projektem a řídit se EN a ČSN.

A) Podklad musí být dostatečně soudržný, očištěný od mastno-

ty, olejů, barev, vosku, s rovným povrchem, mechanicky odolný 

a dostatečně suchý.

B) Při rekonstrukci a sanaci se musí odstranit původní podklad. 

V případě nátěrů na zdech je potřeba odstranit tyto nátěry a 

malby a vyplnit trhliny vhodnou hmotou.

A) Podklad musí být dostatečně soudržný, s rovným povrchem, 

mechanicky odolný a nepropustný.

B) Při rekonstrukci nebo sanaci se musí odstranit původní po-

dklad. Dlažba kameninová, keramická, plovoucí podlahy ze 

dřeva, nebo jiného materiálu. Pokud je podklad nesoudržný 

nebo nerovný, musí se aplikovat vyrovnávací stěrka nebo 

samonivelační hmota.

C) Pro docílení maximálního barevného efektu, doporučujeme zkombinovat kamenné obklady z více druhů balení.

D) Obklady je nutné před aplikací důkladně očistit. Vhodné je použití vysoce flexibilního lepidla a řídit se doporučením daného 

výrobce. Aplikovat lepidlo hřebenovou stěrkou na podklad a na zadní stranu obkladu.
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Obecně se postupuje stejným způsobem jako u instalace kamenných obkladů. Při instalaci je nutno dodržovat rovinnost lepeného 

obkladu. 

 NÁŘADÍ

Vodováha, metr, tužka, olovnice, hřebenová stěrka, pomaloběžná vrtačka, gumové hladítko, gumové kladivo, úhlová bruska s 

diamantovým kotoučem, ochranné brýle, rukavice.

 MATERIÁLY

Stonepanel® z přírodního kamene a lepidlo ARDEX X7G FLEX.

INSTALACE 

Je vhodné dobře změřit povrch určený k aplikaci kamene a je nutné počítat s prořezem materiálu. Stonepanel® se může aplikovat 

prakticky na jakýkoli podklad, ale musí se dbát na jeho dostatečnou únosnost.

Je zapotřebí zkontrolovat stav zdi určené k obkladu a musí se dbát následujících bodů:

A) Podklad musí být dostatečně soudržný, očištěný od mastnoty, olejů, barev, vosku,  s rovným povrchem, mechanicky odolný a 

dostatečně suchý.

B) Při rekonstrukci a sanaci se musí upravit původní podklad. V případě nátěrů na zdech je potřeba  odstranit tyto nátěry a malby a 

vyplnit trhliny vhodnou hmotou.

C) Vhodné je použití vysoce flexibilního lepidla typu ARDEX X7G FLEX  a řídit se doporučením daného výrobce. Aplikovat lepidlo 

hřebenovou stěrkou na podklad a na zadní stranu obkladu. Je důležité ujistit se, že použité lepidlo unese váhu jednotlivých dílů (6 až 

12 kg v závislosti na daném typu obkladu).

D) Je nutné respektovat  dilatační spáry podkladu v souladu s ČSN a EN.

E) V exteriéru a výškách přesahujících 2 m, pokud lepidlo negarantuje 100% uchycení, se musí použít mechanické kotvení systému 

SKY.

F)  Cupamat vyrábí také Stonepanel® SKY s vlastním systémem mechanického kotvení z nerez oceli, ideální pro stavby, které vyžadují 

aplikaci kamenného obkladu ve výškách přesahujících 2 m.

DOPORUČENÍ PRO INSTALACI STONEPANEL
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CUPAMAT

Vzorkovna Brno: CTZone

Škrobárenská 4 Brno 617 00

Česká republika

Tel./fax: +420 545 217 037

e-mail: info@cupamat.cz

www.cupamat.cz / www.stonepanel.cz

www.cupamat.sk / www.stonepanel.sk




