mramorové oblázky
říční oblázky
mramorové oblázky

NaturalStone
kamenné koberce
dekorativní stěrky

Kamenivo

1 kg/17 kg
1 kg/20 kg
pojivo/ kamenivo

Obsah balení

1 m2
1 m2
Vydatnost

Natur Out
penetrace

z jednoho balení

Natur In
penetrace

4-8 mm
Velikost kameniva

Penetrace

2-4 mm

15 mm
Aplikační vrstva

10 mm

venkovní použití
exteriér
Oblast použití

vnitřní použití
interiér

Narur Out
Název

NaturIn

Inspirujeme se přírodou

říční oblázky
mramorové oblázky

0,8 kg/ 12 kg

1 m2

Natur Wall
penetrace

4-8 mm/ 2-4 mm

10 mm

vnitřní i venkovní
použití

NaturWall

Divize Stavební chemie
Hasičská 1, Zibohlavy
280 02 Kolín
stachema@stachema.cz
tel./fax: +420 321 737 666

STACHEMA CZ s.r.o.

Divize Průmyslová lepidla
Pod Sídlištěm 3
636 00 Brno
brno.info@stachema.cz
tel.: +420 548 216 591

Divize Povrchové úpravy
U Ploché dráhy 294
274 01 Slaný
slany@stachema.cz
tel.: +420 312 500 062-5

Divize Speciální malty
K Nádraží 197/ 1
281 21 Červené Pečky
specialnimalty@stachema.cz
tel.: +420 601 332 332
Divize Chemické přípravky
Sokolská 1041
276 01 Mělník
melnik@stachema.cz
tel.: +420 315 670 392

Výrobce systémů
Široká barevná škála
Exkluzivní povrch
Voděpropustný
Vodorovná podlahová aplikace
Svislá nástěnná aplikace
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PŘÍRODNÍ KÁMEN

NATURALSTONE
Přírodní kámen je materiál spojený s bydlením člověka od pradávna,
a přesto se stále jedná o hit ve světě moderního bydlení. Vzhledem
k jedinečné rozmanitosti barev, struktur a typu zpracování lze přírodní kámen použít takřka v každém projektu. Vynikající vlastnosti
snoubící se s prvky přírody vytvářejí pocit luxusu, který potěší oči,
zahřeje duši a přetrvá věky. Nezanedbatelným rozdílem je také
příjemný pocit z dotyku a dojem bezpečí. Všechny tyto různorodé
odlišnosti hrají ve prospěch přírodního kamene.

PŘÍNOSY SYSTÉMU
NATURALSTONE
NATURALSTONE
DOMOV PROFESIONÁLŮ
Atraktivní a moderní vzhled
Ucelené systémy a skladby
Systémy prověřené vice jak 20 lety
Profesionální kvalita
Profesionální poradenský servis
Po vytvrzení zdravotně nezávadné

Přírodní materiály
Bezpečné
Snadná údržba
Mechanicky odolné
Široká paleta barev
Snadná aplikace

Dlouholeté zkušenosti v ČR i zahraničí
Vlastní ucelené systémy podložené léty zkušeností
Široké odborné poradenství
Dodávky kompletního doplňkového sortimentu
Obchodní zastoupení po celé ČR
Realizační ﬁrmy po celé ČR

NaturWall

NaturIn

NaturOut

KAMENNÝ KOBEREC
NA STĚNY / STROPY

KAMENNÝ KOBEREC
DO INTERIÉRU

KAMENNÝ KOBEREC
DO EXTERIÉRU

Popis: NaturWall je systém vhodný k povrchové úpravě soudržných
svislých stěn a stropů, u kterých je požadována dlouhá životnost,
snadná údržba, odolnost vůči oděru a vysoká estetická hodnota.
Celý systém NaturWall se skládá z přírodního tříděného kameniva a speciálního pojiva. NaturWall má vysokou přídržnost ke všem
běžným savým i nesavým stavebním materiálům. Pro úpravu
povrchu před aplikací se používá spojovací můstek Natur Wall
penetrace SET. Pro podklady, které je nutno chránit před vsakováním vlhkosti (stěny v koupelnách, sprchových koutech atd.),
se před aplikací používá stěrková hydroizolace SANAFLEX WPM
Duo, následně pak Natur Wall penetrace SET. Kamenný koberec
Natur Wall je snadno zpracovatelný a aplikovatelný.
Spotřeba: při tloušťce vrstvy 5 mm: cca 11 kg/1 m2 (kamenivo frakce 2/4
+ pojivo) při tloušťce vrstvy 10 mm: cca 16 kg/1 m2 (kamenivo frakce 4/8 + pojivo)

Popis: NaturIn je systém vhodný k povrchové úpravě soudržných
interiérových ploch. Vyznačuje se vysokou estetickou hodnotou,
snadnou údržbou a dlouhou životností. NaturIn je vhodný i pro
podlahy s podlahovým topením. Celý systém se skládá z přírodního tříděného kameniva a speciálního pojiva. Kamenný koberec
NaturIn má výbornou mechanickou odolnost a přídržnost k podkladu. Pro přípravu podkladu se použije NaturIn penetrace SET.
Pro podklady, které je nutno chránit před vsakováním vlhkosti (v
koupelnách, sprchových koutech atd.), se před pokládkou používá stěrková hydroizolace SANAFLEX WPM Duo.
Spotřeba: 18 kg/1 m2 (kamenivo + pojivo)
Podrobné informace viz. technické listy.
U všech systémů dbejte na správnou připravenost podkladu.

Popis: Natur Out je voděpropustný a paropropustný systém
určený k povrchové úpravě soudržných exteriérových ploch.
Kamenný koberec má vysokou estetickou hodnotu, dlouhou životnost a snadnou údržbu. Systém Natur Out se skládá z přírodního
tříděného kameniva a speciálního pojiva. Má protiskluzné vlastnosti. Pro přípravu podkladu se použije Natur Out penetrace SET
nebo Natur Out penetrace SET nesavý. Pro podklady, které je
nutno chránit před vsakováním vlhkostí (balkóny, ploché střechy
atd.), se před pokládkou používá stěrková hydroizolace SANAFLEX WPM Duo.
Spotřeba: při tloušťce vrstvy 12–15 mm: cca 21 kg/1 m2
(kamenivo + pojivo)

