
 

 

Než začnete!  
 

PŘED POUŽITÍM PRODUKTU SI PEČLIVĚ PŘEČTĚTE CELÝ NÁVOD K POUŽITÍ. 
 
Prosím, berte na vědomí, že tento návod obsahuje výhradně obecné informace a doporučení pro používání nástěnných produktů Ambiente 

(dále jen: AW). 
Tyto pokyny jsou čistě informativní. V případě pochybnosti se musíte sami poradit s kvalifikovaným personálem (na místě) ohledně používání 

a instalace tohoto produktu. Ověřte si místní stavební předpisy, abyste zajistili, že použití tohoto produktu odpovídá normám pro správnou 

montáž.  
 
 AW se smí výhradně používat jako dekorační obklad stěny v interiéru. 
 Před instalací se musí AW vyjmout kvůli aklimatizaci z balení a 48 hodin uskladnit v prostředí a teplotě, ve které se bude později zpracovávat. 
 Vyvarujte se při zpracování každé formy nečistot povrchu, protože se u výrobků ze dřeva jen velmi špatně odstraňují. 
 Doporučujeme použít systémové produkty: Podkladovou barvu, montážní lepidlo. 
 Používejte při zpracování správné (a čisté) nářadí. Doporučujeme použít vodováhu, ruční pilku s jemným ozubením, úhloměr, skládací metr, tužku a kartušovou pistoli. 
 Při zpracování AW dbejte na čistotu. Pokud lepidlo na AW produkty bude kapat, musíte ho neprodleně a pečlivě odstranit vlhkým hadříkem a čistou vodou. 
 AW produkty odolávají teplotám mezi min. +5 °C a max. +60 °C. 
 Umístěte produkt při teplotě mezi +15 °C a +35 °C.  
 

Podklad 
 Dbejte na to, aby byl podklad pevný, rovný, nosný, bez napětí, čistý, suchý a bez prachu, oleje, nečistot nebo dělicích vrstev (jako např. tapet nebo barev). Proveďte všechny nutné 
přípravy na povrchu stěny jako např. očištění, vylepšení poškození povrchu, uvolněné vrstvy (např. tapeta) a odstranění barvy/vrstev, vylepšení omítky, vyrovnání a natření podkladovou 
barvou.  
 Podklad musí být rovný a hladký a nesmí mít nerovnosti více než 2 mm.  
 Upozornění! Čerstvě sádrou omítnuté stěny se musí vyhladit a zbavit prachu, než se mohou opracovat. U tohoto způsobu aplikace je nutný podkladový nátěr. 
 Posouzení stavu a vhodnosti podkladu musí proběhnout na místě a je Vaší povinností. V případě pochybnosti si nechte odborně poradit. 
 

Umístění produktů 
 Doporučujeme používání profesionálních systémových výrobků nebo montážního lepidla, které je vhodné pro klížení dřeva na daném podkladu. Ohledně toho se zeptejte odborníka nebo 
prodejce.  
 Zkontrolujte před umístěním produktů vodováhou, jestli je místo, na které chcete produkty použít, rovné. Umístěte případně pomocí dřevěné laťky nebo kovového profilu svislou zarážku 
na stěně. 
 AW produkty se umisťují zespodu nahoru!  
 Zkontrolujte produkty vždy řádně, než je zpracujete. Připravte si vždy nejprve několik desek (např. 3–5 m2) nedaleko pracovní plochy. To pomůže při zjištění správného rozdělení a zaručí, 
že montáž proběhne rychleji. Smíchejte vždy produkty z několika kartonů, abyste získali stejnoměrný vzor z barev, velikostí, struktur a forem. Úpravy velikosti může provést jednoduše 
hoblíkem nebo pilkou s jemným ozubením. 
 Naneste lepidlo na zadní stranu jednotlivých dřevěných částí ve stejnoměrném pruhu v podélném směru do max. 15 mm k okraji. 
 Umístěte produkt na správné místo. 
 Nepoužívejte příliš mnoho lepidla. Přebytečné zbytky lepidla se těžko odstraňují. 
 Poté přitlačte AW produkt, takže vznikne správné přilnutí na podkladu. 
 Malé úpravy jsou nyní ještě možné.  
 Řezání produktů: Aby AW díly na sebe dobře navazovaly, můžete je pomocí pilky s jemným ozubením nařezat/zkrátit. Aby nebyly vidět zkrácené okraje, musíte je otočit (dolů, pokud pod 
výšku očí, nahoru, pokud nad výšku očí). 
 Napětí na podkladu AW produktu je nutné se vyvarovat. 

 

Dodatečné ošetření 
 AW produkty lze natírat vápnem, olejovat, lakovat, natírat nebo mořit. Abyste si dobře poradili a docílili požadovaného efektu, doporučujeme Vám vzít s sebou kousek UltraWood 
produktu jako vzorek pro Vašeho odborníka/obchodníka na místě. Pro výkon/účinek ošetřujícího prostředku jsou odpovědní uživatel a výrobce prostředku. Pečlivě si přečtěte návod k 
použití ošetřujícího prostředku a přesně se jím řiďte. Doporučujeme produkt vždy nejprve na malém kousku otestovat, než se nanese na celý povrch. 
Nechte montážní lepidlo min. 24 hodin schnout, než budete AW produkt dále zpracovávat. 

 

Všeobecné pokyny 
 AW se smí používat v interiéru v suchých a dobře odvětraných místnostech.  
Produkty se nesmí používat pod vodou nebo přijít s vodou do styku. Vyvarujte se stěn, které podléhají silným výkyvům teplot (např. přímým slunečním zářením nebo v bezprostřední 
blízkosti k tepelným zdrojům). V případě pochybnosti si nechte odborně poradit u Vašeho dodavatele.  
 Rozměry: Všechny údaje o rozměrech jsou jmenovité hodnoty a podléhají tolerancím z výroby. Stále pracujeme na obnově a zlepšení našich produktů. Proto si AW vyhrazuje právo změnit 
formu a specifikace bez předchozího oznámení. 
 Barvy: AW produkt je přírodním produktem a může od přírody i klimatickými vlivy vykazovat barevné variace a různé nuance. Nelze následně zaručit jednotnou rovnoměrnou barvu. Tyto 
variace podtrhují přirozený vzhled AW produktů a nemají vliv na technickou způsobilost produktů. Při použití více kartonů musí vždy volit a míchat produkty z několika kartonů, abyste 
zachovali rovnoměrný vzor z barev, velikostí, struktur a forem. 
 Smršťování: AW produkt může na základě přirozených vlivů okolí (mimo jiné změny teploty a/nebo vlhkosti vzduchu) bobtnat nebo se smrštit. Mějte to na paměti, pokud budete chtít 
obložit stěnu kompletně. 
 Povrch: Vlasové trhliny, praskliny v povrchu nebo jiné malé nedokonalosti v povrchu AW produktů se mohou objevit. I zde platí, že to nemá vliv na funkčnost produktu a není to důvodem 
k reklamaci.  
 Podmínky: V nepravděpodobném případě, že se stavem, ve kterém produkty získáte, nebudete spokojeni, musíte neprodleně informovat prodejce. Pozor: Až umístíte produkt, na kterém 
předtím byly zjištěny nedostatky, neručíme za případné náklady způsobené použitím těchto závadných produktů. I když uděláme vše, abychom Vám co nejlépe poradili, neručí AW za 
ztráty, škody nebo zranění, která vzniknou nerespektováním těchto rad. Odmítáme veškeré ručení, pokud byly produkty použity pro jiný než pro daný účel použití nebo pokud vznikne 
škoda nerespektováním našich rad. 

 

Bezpečnost & zdraví  
Vždy si nejprve přečtěte návod k použití a pokyny k produktu, který používáte. V případě pochybnosti si nechte vždy odborně poradit. Strojní pily: Při řezání dřevěných produktů vysokou 
rychlostí vzniká prach. Vdechování přebytečného prachu po delší dobu může způsobit trvalé zdravotní komplikace. Používejte proto dobré ochranné brýle a masku proti prachu. 
 

www.ambientewand.eu 


