
 
 

OBKLADOVÁ SKLA, VLASTNOSTI, POUŽITÍ A MONTÁŽ   
 

Všeobecné informace: 

1) Nekalené (Lacobel, Matelac, zrcadlo, sklo barvené a Fotosklo)  

Nekalená skla se používají tam, kde svým umístěním neohrožují zdraví a životy, kde nehrozí sklu nárazy, 

neúměrný tlak, vysoké teploty, apod. Jsou vhodná na obklady kuchyňských linek, kde nedochází k velkým 

změnám teplot (např. indukce s dostatečnou vzdáleností od skla, ale ne plyn), na obklady skříněk, stěn, 

sloupů, atd. V případě možného poranění doporučujeme opatřit bezpečnostní fólií SAFE, např. namáhané 

obklady stěn, prosklení šatních skříní a kuchyňských dvířek, atd. 

2) Tepelně tvrzené, tzv. kalené sklo - ESG (barvené, smaltované, Lacobel T, Fotosklo)  

Skla ESG se používají všude tam kde je požadavek na vyšší bezpečnost, větší pevnost a teplotní odolnost. 

Skla jsou cca 3x pevnější a odolávají vyšším teplotám (až 200°C), při rozbití dochází k rozpadu na drobné 

úlomky. Jsou vhodná jako obklady kuchyňských linek, sprchových koutů, výplně vestavěných skříní, jako 

kuchyňské pracovní desky, jídelní a konferenční stolové desky, jako skla před a pod krbová kamna, apod. 

Teplotní odolnost je zaručena u Lacobelu T a skel smaltovaných, ale u skel barvených a Fotoskel ale může 

dojít k poškození zadní méně odolné vrstvy.  

 

Informace k montáži skel a důležitá upozornění:  

Fólie SAFE zvyšuje bezpečnost (sklo šatních skříní při rozbití drží na fólii), ale i chrání zadní nástřik před poškozením 

při montáži obkladů. Při plošném lepení musí být zadní fólie opatřena penetrací. V případě pochybností kontaktujte 

dodavatele.  

Skla doporučujeme lepit zásadně neutrálním (ne kyselým) silikonem nebo MS polymerem, např. Mamut. Ne ale 

všechny neutrální silikony a MS polymery jsou vhodné! V případě pochybností nás kontaktujte. Pokud dojte 

k poškození zadní barevné strany použitím nevhodného lepidla, nemůžeme brát na takovouto reklamaci zřetel.  

Při montáži zásuvek nesmí sklo být v kontaktu s uchycovacími šrouby a ani s mechanizmem zásuvky. Zásuvka se 

nesmí dotýkat skla, min. doporučená mezera je 0,5mm. V opačném případě dochází k namáhání skla jak vlastním 

přitažením, tak při manipulaci se zástrčkou. Hrozí značné nebezpečí prasknutí! To platí i pro montáže držáků, věšáků, 

digestoří atd.  

Při dodání skel lakovaných nelze při opakované objednávce zaručit stejný odstín skla ani barvy. 

U Fotoskel s dekorem doporučujeme zkontrolovat vizualizaci návrhu a umístění vzoru. Doporučujeme také výrobu a 

odsouhlasení vzorku. 

Odběratel bere na vědomí, že je třeba zabránit přehřátí skla v místě varné desky. Varná nádoba se nesmí dotýkat 

skla ani být příliš blízko! Nedopusťte, aby došlo k přímému kontaktu skla s plamenem! Výrobce na poškození tohoto 

charakteru nebude při případné reklamaci brát zřetel. 



Odběratel bere na vědomí, že vizuální vady, které nejsou viditelné z min. vzdálenosti 1m nejsou předmětem 

reklamace. Pozorování se provádí při osvětlení za podmínek podobným rozptýlenému dennímu světlu (např. při 

zatažené obloze). 

Při instalaci skla do vlhkých prostor je třeba zajistit, aby vlhkost nepronikla k lakované straně skla. Důkladně proto 

musí být utěsněny veškeré spáry a otvory. Doporučujeme raději skla smaltovaná, Lacobel T, případně laminované 

Fotosklo. 

Skla čistěte pouze běžnými čisticími prostředky určenými k čištění skel. Abrazivní čisticí prostředky, prostředky 

obsahující kyseliny, chlór, fluór nebo jiné alkálie nesmí být použity. Mimo jiné je zakázáno používat jakéhokoli nástroje 

s tvrdými, špičatými nebo jinak ostrými hranami. Může dojít k poškození povrchu skla.  

 

 

 

 

  


