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INFORMÁCIE O SPRÁVNEJ MINIPULÁCII A ÚDRŽBE SKLENENEJ EPITAFNEJ DOSKY 

EPITAFGLASS  

Hrany dosky 

Ďakujeme Vám za dôveru prejavenú zakúpením produktu Epitafglass. Dosky Epitafglass sa okrem 

iného vyznačujú vysokou odolnosťou voči fyzickému poškodeniu, úderom, či iným manuálnym atakom. Tieto 

vlastnosti sa ale vzťahujú predovšetkým na oblasť  prednej a zadnej strany dosky, nie na jej hrany. Aj keď sú 

hrany sklenenej dosky Epitafglass až 4x odolnejšie ako hrany obyčajného skla, aj napriek tomu je dôležité 

vyhnúť sa pri manipulácii s doskou akýmkoľvek pohybom, ktoré by hrany dosky vystavili zvýšenému tlaku, ako 

napríklad pád dosky na hranu alebo údery smerujúce na hranu. Následkom takéhoto konania môže byť 

prasknutie Vašej epitafnej dosky Epitafglass. Zdržať sa konania, ktoré by malo za následok zvýšený tlak na 

hrany dosky Epitafglass sa odporúča aj v prípade, že doska bola osadená do rámu.  

 

 

 

 

 

 

Inštalácia dosky 

Jedným z najčastejšie využívaných spôsobov osadenia epitafnej dosky Epitafglass na kameň je 

lepenie. Odporúčame lepidlá značky MAMUT TOTAL od výrobcu DenBraven resp. lepidlá od výrobcu OTTO 

SEAL. Dosku Epitafglass odporúčame lepiť v interiéry, doba vytvrdnutia lepidla v interiéry je cca 6 hodín. Ďalej 

je možné dosku nainštalovať navŕtaním do kameňa a upevnením pomocou skrutiek. Skrutka musí mať vrstvu 

tesnenia, aby nedošlo ku kontaktu kovu so sklom. Tesnenie môže nahradiť vytvrdnutý silikón. Okolo hlavičky 

skrutky je potrebné naniesť vrstvu silikónu. Až potom zasuňte krytku skrutky. Do hotovej epitafnej dosky nie je 

možné vŕtať ani žiadnym iným spôsobom vytvárať diery či otvory!  Inštalácia epitafnej dosky Epitafglass 

spadá do réžie Vášho kamenára. Počas inštalácie dosky sa prosím vyhnite častému opieraniu dosky na 

ktorúkoľvek hranu. Po nalepení dosky na kameň odporúčame aplikovať silikón (transparentný resp. sivý) po 

hranách dosky za účelom vyplnenia škár medzi kameňom a doskou Epitafglass. (viď. obrázok nižšie).  

  

 

 

 

 

 

Údržba dosky 

Vaša sklenená epitafná doska Epitafglass si nevyžaduje špeciálnu údržbu. Pre zachovanie lesku 

a čistoty dosky použite akékoľvek prostriedky, ktoré využívate pri starostlivosti o rôzne sklenené predmety vo 

Vašom interiéry či exteriéry.  

1. Krehká časť dosky: hrany 

2. Odolná časť dosky: celá 

predná a zadná strana 
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Úsečkami a šípkami je 

označené miesto pre aplikáciu 

silikónu. Silikón zamedzí dažďovej 

vode, snehu a rôznym nečistotám 

dostať sa za dosku Epitafglass.  


