BRICK
COLLECTION

Firma INCANA posiada w ofercie wiele produktów imitujących
cegły. Produkty te wykonane zarówno z betonu jaki i gipsu są bardzo
ciekawą alternatywą dla osób ceniących proste, tradycyjne rozwiązania. Wzory dostępne są w postaci pojedynczych płytek wymagających fugowania, jak i modułów o większej powierzchni z gotową już
fugą. Wszystkie imitacje cegieł cechują się wysoką jakością wykonania, dopracowaną w każdym szczególe powierzchnią, oraz ciekawą,
różnorodną kolorystyką. Powyższe cechy, a także łatwość montażu
i doskonały efekt końcowy czynią z imitacji cegieł dobry wybór dla
osób ceniących tradycję w nowoczesnym wydaniu.
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01

ANTICA
24,5 x 5,5 cm

2 cm

24 szt/pcs

0,32 m2

245 x 55 mm

02

Grigio

Arrancia

ARNHEM

21 x 6,5 cm

2 cm

36 szt/pcs

0,5 m2

210 x 65 mm

Rosso

Grigio

Crema

Marrone

03

ATENA
21 x 6,5 cm

04

2 cm

36 szt/pcs

0,5m2

210 x 65 mm

Magma

Natural

AMSTERDAM
205 x 70 mm

Natural

20,5 x 7 cm

2 cm

22 szt/pcs

0,32 m2

05

CASTEL
19,5 x 5,7 cm

06

2 cm

48 szt/pcs

0,53m

2

195 x 57 mm

Rosso

Bianco

MILANO
20,5 x 7 cm

205 x 70 mm

Volcano

Loft

2 cm

22 szt/pcs

0,32 m2

07

MATTONE
43 x 13 cm

08

1,5 cm

8 szt/pcs

0,48m2

430 x 140 mm

Bianco

SARDINIA
19,5 x 5,7 cm

1,5 cm

48 szt/pcs

0,5 m2

195 x 57 mm

Marrone

Gray

Sand

09

MURRO PANEL
43 x 13 cm

1,5 cm

8 szt/pcs

0,48m2

430 x 140 mm

10

Arctic

Polvere

Dark

Bianco

ROMA
37,5 x 5 cm

375 x 50 mm

Carrot

Frost

2 cm

16 szt/pcs

0,3 m2

11

RETRO
19 x 6,5 cm

12

2 cm

48 szt/pcs

0,6 m2

190 x 65 mm

Vanilia

VERONA
195 x 57 mm

Sabbia

19,5 x 5,7 cm

2 cm

48 szt/pcs

0,53 m2
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INSTRUKCJA FUGOWANIA / GROUTING INSTRUCTIONS

PL
Przygotowanie zaprawy i podłoża:
Fugę należy stosować, gdy kamienie dekoracyjne INCANA są trwale związane z podłożem, a klej jest stwardniały i wyschnięty.
Sposób użycia:
Fugę INCANA można nakładać według 2 zaproponowanych metod:
• Przy użyciu worka – umieścić przygotowaną zaprawę w plastikowej torbie (jak do ciasta). Obciąć końcówkę torby i naciskając ją
nakładać fugę w szczeliny pomiędzy kamieniami.
• Za pomocą szpachelki gumowej - nałożyć fugę równomiernie w szczeliny pomiędzy kamieniami
Nadmiar fugi należy na bieżąco usuwać z powierzchni kamienia używając do tego celu czystej, lekko zwilżonej gąbki i pacy z gąbką.
Nie należy mocno moczyć świeżych spoin, ponieważ może to spowodować wypłukanie pigmentów lub wymywanie fugi. Po wstępnym związaniu można fugę delikatnie wygładzić za pomocą szpachelki lub pędzla.

EN
Mortar and surface preparation:
The INCANA grout should be applied after the decorative stone plates were permanently fixed to the surface and the glue is dried
and solid.
Directions of use:
The INCANA grout can be applied according to the two following methods:
• Using the bag – place the prepared mortar in the plastic bag (similar to the pastry bag). Cut off the tip of the bag and depress it in
order to place the grout in between the stone plates.
• Using the rubber float – place the grout evenly between the stone plates.
The excess of the grout should be removed from the plate’s surface by means of clean, lightly wetted sponge and spatula with sponge. The newly laid joints should not be wetted extensively due to the risk of rinsing of the colorants or washout of the grout. Partially
set grout can be gently smoothed by means of the grout float or a paintbrush.
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PATRZ ETYKIETA /
CHECK THE LABEL

MIX

PL
I Powierzchnia klejona musi być sucha, czysta i wytrzymała. Przed montażem powinna zostać zagruntowana.
II Klejenie płytek rozpoczynamy od samego dołu, wcześniej poziomując pierwszą warstwę płytek.
III Przed montażem należy rozłożyć na podłodze płytki z kilku opakowań i mieszając je ze sobą utworzyć aprobowany przez inwestora wzór oraz kolorystykę. Zaakceptowany wzór można przenosić na ścianę.
IV Przed nałożeniem kleju należy zmatowić tylną powierzchnię płytki.
V Płytki kleimy za pomocą kleju INCANA. Rozprowadzamy klej na całej powierzchni, a jego nadmiar usuwamy za pomocą odpowiednich szpachli.
VI Fugowanie
VII Po upływie 2 tygodni od montażu należy zabezpieczyć płytki środkiem impregnującym zalecanym przez INCANA.
EN
I Bonding surface must be dry, clean and durable. Prime the surface before installation.
II Installation of the plates should be started from the bottom, leveling the fi rst layer of the plates.
III Before installation spread the tiles on the floor from several packages and mixed them together to create an investor approved
pattern. The accepted pattern can be transferred to the wall.
IV Before applaying the adhesive, matt the back surface of the plate.
V Plates should be glued with INCANA glue. Spread the glue over the entire surface, and it’s excess remove with a special tool.
VI Grouting
VII After 2 weeks from installation, tiles should be protected with impregnator liquid recommended by INCANA.
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AKCESORIA/ ACCESSORIES

Grunt / Primer
Wzmacnia chłonne podłoże betonowe, gipsowe, cementowe wewnątrz i na zewnątrz. Grunt nakładamy
równomiernie pędzlem, wałkiem lub metodą natryskową. Dostępny w opakowaniu 5 L
Zużycie ok. 10-12 m2/1L
Strengthens the absorbent concrete, gypsum, cement bases inside and outside. Apply the primer evenly
with a brush, roller or via a spraying method. Available in 5 L packaging,
consumption approx. 10-12 m2 / 1 L

Klej / Adhesive
Wysoko elastyczny klej do przyklejania wszystkich rodzajów ściennych i podłogowych płytek ceramicznych, kamienia dekoracyjnego, glazury, terakoty, gresu, mozaiki, klinkieru. Zaprawę przygotowuje
się przez wsypanie całej zawartości worka (25kg) do odmierzonej dokładnie ilości (6-6,5 litra) czystej i
chłodnej wody jednocześnie mieszając, aż do uzyskania jednorodnej masy.
Dostępny w opakowaniu 25kg oraz 15 kg Zużycie: ok 1,4 kg / m2
Highly flexible preparation for gluing all types of wall and floor ceramic tiles, decorative stone, glaze,
terracotta, gres, mosaic and clinker. The mortar is prepared by pouring the entire contents of the bag
(25kg) into the measured quantity (6-6.5 liters) of clean and cool water simultaneously stirring until a
homogeneous mass is obtained. Available in 25 kg and 15 kg packaging.
Consumption: approx. 1.4 kg / m2

Impregnat / Impgregnant
Uniwersalny środek do zabezpieczenia płytek wewnątrz i na zewnątrz. Wzmacnia powierzchnię
płytek zmniejszając ich nasiąkliwość, ułatwiając tym samym utrzymanie płytek w czystości.
Dostępny w opakowaniu 1 L i 5 L.
Zużycie ok 0,2l/m2
A universal agent for protecting tiles indoors and outdoors. Strengthens the surface of tiles, reducing their absorbability, making it easier to keep tiles clean. Available in 1L and 5L packaging.
Consumption approx. 0.2l / m2
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AKCESORIA/ ACCESSORIES
Impregnat / Impgregnant
Hydrofobowy, bezbarwny preparat na bazie żywic silikonowych. Stosowany do hydrofobowej
impregnacji sztucznego kamienia z betonu, podłoży betonowych, tynków cementowych, płyt
cementowo włóknowych. Dostępny w opakowaniu 1 L
Zużycie: ok 0,2 / m2
Preparation for the hydrophobic impregnation of decorative stone, concrete and porous building materials. A modern, colourless preparation based on silicone resins. Apply the preparation to the surface with a brush or spray. Available in packaging: 1 L. Consumption 0.2 l / m2

Fuga / Joint grouts
Fuga INCANA to profesjonalna zaprawa do wypełniania spoin o szerokości 4-20mm
na ścianach i podłogach wykonanych z kamieni dekoracyjnych INCANA. Fuga charakteryzuje się wysoką wytrzymałością i przyczepnością oraz bardzo dobrymi parametrami eksploatacyjnymi, takimi jak odporność na zarysowania i spękanie.
Kolory: biała, kremowa, szara, popielata, grafitowa.
Dostępna w workach 5 KG
Oraz 20 KG* na zamówienie
Zużycie ok. 3,8 KG / 1m2
Frost-resistant mortar for filling joints 4-20mm wide on walls and floors made of decorative stones, as well as ceramic and clinker tiles. It is characterized by high durability and adhesion, as well as very good performance parameters, such as resistance to
scratches and cracking. Colours: white, cream, grey, ash grey, graphite.
Available in 5 kg and 20 kg bags.
Consumption approx. 3.8 kg / m2

Dostępne kolory / IAvailable in colors
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