V

ýrobky firmy Chelsea Stone sú vernou imitáciou prírodného kameňa, ktorý sa oddávna používa v stavebníctve
ako stavebný material alebo
dekorácia.
Použitie nášho kameňa je
zvlášť vhodné v prípadoch,
keď nie je možné uvažovať o
stavbe klasického múru, kde
to neumožňuje vyššia hmotnosť prírodného materiálu,
resp. všade tam, kde sú prekážkou vyššie náklady spojené s inštaláciou prírodného
kameňa.
Pripravili sme pre Vás kolekciu 9 typov kameňa, stále
však pracujeme na rozširovaní
našej ponuky, tak aby sme už
čoskoro našou ponukou pokrývali čo možno najkompletnejšie škálu kameňov, bežne
sa vyskytujúcich v prírode.
Všetky aktuálne novinky, týkajúce sa nových typov a dekorov nájdete na našej stránke
www.chelsea.sk.

Ch

elsea Stone´s products are an authentic
imitation of natural stone used
in building industry for ages
as a constructional material or
decoration.
Use of our products is especially advantageous if there is
no place for construction of a
common wall, where natural
stone or brick weight makes
it impossible, or where higher
costs of natural stone´s installation could be a handicap.
We have prepared for
you a collection of 9 stone
types, still, we are continuously working on enlargment
of our assortment, in order to
cover the widest possible scale of stones as they are found
in the nature.
All news regarding
new types and colours you
will find easily on our webpage
www.chelsea.sk.

Versailles
50 100

50 101

50 115

50 235

Versailles
50 301

50 311

50 315

Versailles
50 401

50 510

50 514

50 654

Orly
70 101

70 100

70 411

70 400

70 510

70 401

Monaco
100 101

100 115

100 235

100 301

Biarritz
60 100

60 101

60 301

60 401

60 510

Salon de
Provence
40 100

40 500

40 605

Aquitaine

Avignon
120 250

120 900

170 510
170 311

170 411

Loire
90 200

90 305

90 411

90 510

Bretagne
10 105

10 305

Bretagne

Ile de France

10 411

160 100

10 510

160 900

Pokládka kameňa/Laying out the stone:
Pri ukladaní kameňa sa snažte robiť primerane široké špáry.
Veľké medzery vyplňte menšími kameňmi.
Mortar joints are better off narrow but should be consistent.
Fill large gaps with small stones.

Pre každý z vyrábaných druhov kameňov máme niekoľko desiatok rôznych foriem, pri obkladaní preto
odporúčame miešať kamene z rôznych krabíc. Dosiahnete tak rovnováhu medzi rôznymi farebnými
odtieňmi, tvarmi, hrúbkami a štruktúrami.
We have tenths of different moulds for each manufactured kind, so it is good practice to mix
stones from different boxes.This creates a balance between different colours, shapes, thickness
and textures

Hmotnosť/Weight:
Ak potrebujete určitú veľkosť kameňov na
vyplnenie medzier, tak jednotlivé kamene
orežte alebo skráťte podľa potreby.
Cut and trim the stones if you need
particular size stones to fill the gaps.

Názov výrobku
Product name

Ploché kamene/flat stones

Rohové
kamene/corners

kg/m2
kg/sqm

m2/krabica
sqm/box

kg/bm
kg/lm

bm/krabica
lm/box

Versailles

50,0

0,5

15,0

1,0

Salon de Provence

28,0

1,0

15,0

1,0

Na vyplnenie špár použite špárovaciu pištoľ. Špáry naplňte tak,
aby mierne presahovali okraj kameňa.

Avignon

27,0

1,0

15,0

1,0

Use a pointing gun to fill joints, overfill the joints to avoid pitting.

Bretagne

46,0

0,5

15,0

1,0

Orly

46,0

0,5

15,0

1,0

Ile de France

32,0

1,0

15,0

1,0

Loire

30,0

1,0

20,0

1,0

Biarritz

52,0

0,5

23,0

1,0

Aquitaine

50,0

0,5

20,0

1,0

Monaco

70,0

0,5

20,0

1,0

Keď je špárovacia malta na dotyk tuhá (čas schnutia závisí od
poveternostných podmienok a druhu malty), môžete začať s jej
zoškrabovaním na požadovanú hĺbku. Pri nedostatočnom zaschnutí je
riziko poškodenia (škvrny) hrán kameňa.
When mortar is firm to the touch, (thumbprint dry) it is ready to be
raked out. Drying time will vary due to weather conditions.
It is important not to rake out joints until the mortar is powder dry
to avoid staining the edge of the stones.

Po zoškrabaní malty prejdite spoje kefou a odstráňte zbytky malty. Ak sa
malta nedopatrením dostane na kameň počas aplikácie nesnažte sa ju
zotrieť, počkajte kým malta stuhne a potom kefou odstráňte.
After raking out of excessing mortar brush off the joints. If mortar
accidentally gets on the stone when applying do not rub off, wait
until the mortar has set and then brush off.

Balenie/Packaging:
Rozmery škatúľ, do ktorých balíme naše výrobky sú nasledovné/Boxes´ dimensions are as follows:
1. typ/type: 51x38x15 cm
2. typ/type: 50x24x20 cm (Versailles)

Hydrofobizácia/Hydrophobization:
Na konečnú povrchovú úpravu kvôli dosiahnutiu dlhšej životnosti kameňa odporúčame použiť
hydrofobizačné prípravky ako napr. Repesil (Stachema Kolín), Lukofob, príp. výrobky zahraničných
výrobcov.
In order to prolong the lifespan of the stone we recommend to apply as a finishing coat
a hydrophobic agent.

Pri manipulácii s kameňom by ste nemali/Do not!
• použiť kyselinu, alebo výrobky, ktoré ju obsahujú, inak poškodíte kameň
• použiť chlór a iné chemikálie, pretože môžu narušiť farebnosť výrobku
• použiť drôtenú kefu, pretože by ste mohli poškodiť povrch kameňa
• použiť na čistenie vysokotlakovú striekaciu pištoľ
• použiť pri montáži vlhkú kefu, keďže táto môže spôsobiť neodstrániteľné fľaky
• Use acid or acid based products as this will damage the stone
• Use a wire brush as this will damage the stone face
• Use a high pressure power washer
• Use a wet brush as this may leave permanent staining
• Use Chlorine and other chemicals, they may discolour product and other masonry materials

Dôležité upozornenie/Warning:
Podmienky a rozsah použitia produktov Chelsea stone sú často rozdielne. Je na spracovateľovi aby
si pred montážou preveril vhodnosť a možnosť použitia produktov na zamýšľaný účel. Pri zvláštnych
požiadavkách odporúčame konzultovať tieto s výrobcom.
Conditions of use and field of application of our products can often vary. It is client´s own
responsibility to check applicability and possibility of product´s use for intended aim before
installation. We highly recommend to ask us for advice if there are special requirements or
conditions of use.

Brinkman Baksteencentrum
Luttenbergerweg 32
Luttenberg (Raalte)
(T) 0572 - 301 565
(F) 0572 - 301 684
(E) info@brinkmanbaksteencentrum.nl
www.brinkmanbaksteencentrum.nl

