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Přírodní kámen - ŽULA 

  
Žuly, též granity, jsou hlubinné vyvřelé horniny. Mineralogickými složkami žuly jsou 

především živce (ortoklas a plagioklas), křemen, slídy (muskovit a/nebo biotit) a amfibol. Žula obsahuje také malé 

příměsi magnetitu, granátu, zirkonu a apatitu. Vzácně obsahuje i pyroxen a velmi vzácně železem 

bohatý olivín a fajalit. Kámen musí obsahovat přinejmenším 20% křemene, aby byl mezi žuly zařazen. 

 

Hlavní fyzikální parametry 

  

Objemová hmotnost             2,67-2,80 g/cm³ 

Tvrdost                                 5-6 dle Mohse (podle obsahu slídy) 

Pevnost v tahu za ohybu      10-30 MPa 

Obrusnost                             1,7 - 2 mm 

Nasákavost objemová          0,2 – 1% 

Tepelná odolnost                 180 - 250°C 

Chemická odolnost              velmi dobrá, odolává dobře kyselinám 

Teplotní roztažnost              8*10-6 cm/cm °C (pokojová teplota) 

Ekologické parametry          zcela přírodní produkt, díky uzavřenému povrchu nepodporuje růst baktérií 

  

Výhody a nevýhody při použití jako povrchový materiál 

 

Výhody: 

o Vysoká tepelná odolnost, nízká tepelná roztažnost 

o Vysoká tvrdost, chemická odolnost 

Nevýhody: 

o Přijatelná nasákavost, lze zvýšit impregnací 

o Barevně nestejnorodá 

o Nutnost viditelných spojů na delších výrobcích  

o Chladná na dotyk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Vyv%C5%99el%C3%A1_hornina
http://cs.wikipedia.org/wiki/Mineralogie
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%BDivec
http://cs.wikipedia.org/wiki/Ortoklas
http://cs.wikipedia.org/wiki/Plagioklas
http://cs.wikipedia.org/wiki/K%C5%99emen
http://cs.wikipedia.org/wiki/Sl%C3%ADda
http://cs.wikipedia.org/wiki/Muskovit
http://cs.wikipedia.org/wiki/Biotit
http://cs.wikipedia.org/wiki/Amfibol
http://cs.wikipedia.org/wiki/Magnetit
http://cs.wikipedia.org/wiki/Gran%C3%A1t_(miner%C3%A1l)
http://cs.wikipedia.org/wiki/Zirkon
http://cs.wikipedia.org/wiki/Apatit
http://cs.wikipedia.org/wiki/Pyroxen
http://cs.wikipedia.org/wiki/Oliv%C3%ADn
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Fajalit&action=edit&redlink=1
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Tvrzený (konglomerovaný) kámen  
 

TECHNISTONE, SILESTONE 
  

Tvrzený (konglomerovaný kámen - „quartz“) byl vyvinut italskou firmou Breton v 60. letech 20. století. Zvrzený 

kámen se skládá cca z 94% přírodních materiálů (nadrcená žula a křemen), zbytek tvoří polyesterová pryskyřice, 

aditiva a pigmenty. 

 

Hlavní fyzikální parametry 

  

Objemová hmotnost              2,4 g/cm³ 

Tvrdost                                  6-7 dle Mohse 

Pevnost v tahu za ohybu       50-70 MPa 

Obrusnost                              kolem 6 mm 

Nasákavost objemová           0,02% 

Tepelná odolnost                  140°C garantovaných, 180°C dosažených při kuchyňských testech 

Chemická odolnost               produkt bude poškozen dlouhodobým působením KOH (200g/l), H2SO4 (70%), 

KMnO4 (10g/l), HF (10%), pro běžný kuchyňský provoz zcela irelevantní 

Teplotní roztažnost               21,9-28,5*10-6 cm/cm °C (pokojová teplota) 

Ekologické parametry           vyhovuje normě 51 NSF/ANSI Standard pro styk materiálu s potravinami, díky zcela 

uzavřenému povrchu vůbec nepodporuje růst baktérií 

  

Výhody a nevýhody při použití jako povrchový materiál 

 

Výhody: 

o Vysoká tvrdost a téměř nulová nasákavost 

o Prakticky 100%-ní barevná stejnorodost 

o Zcela dostačující chemická odolnost 

o Odolné vůči mikroorganismům 

Nevýhody: 

o Průměrná tepelná odolnost 

o Vyšší tepelná roztažnost (pro běžný kuchyňský provoz ale zcela irelevantní) 

o Nutnost viditelných spojů na delších výrobcích 
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Velkoformátová (slinutá) keramika  
 

DEKTON, INALCO, NEOLITH, LAMINAM, FONDOVALLE 

  

Velkoformátová keramika je za velmi vysokých teplot slinutý 100% přírodní materiál. Složení: jíl, křemen, živec + 

ev. další přísady. Obchodní názvy jsou např. Dekton, Laminam, Lapitec, Neolith, Techlam, XLight. Na trhu je od 

roku 2006. V obchodní terminologii se porcelánová a keramická dlažba zaměňují, ale porcelánová dlažba je 

kvalitnější, má vyšší hustotu a hlavní rozdíl proti keramice je její nižší nasákavost. Velkoformátová keramika je 

tedy vlastně „porcelánová“. 

 

Hlavní fyzikální parametry 

Objemová hmotnost              2,5 g/cm³ 

Tvrdost                                  7-8 dle Mohse 

Pevnost v tahu za ohybu        60 MPa ISO 10545-4 

Obrusnost                              106-125 mm3 EN10545-6 

Nasákavost objemová           0,1-0,3% ISO 10545-3 

Tepelná odolnost                  400-500°C dle typu 

Chemická odolnost               excelentní, při leštěném povrchu klesá, neodolá pouze kyselině HF 

Teplotní roztažnost               7*10-6 cm/cm °C ISO 10545-8 

Ekologické parametry           vyhovuje normě 51 NSF/ANSI Standard pro styk materiálu s potravinami, díky zcela 

uzavřenému povrchu vůbec nepodporuje růst baktérií. Vyhoví normě GreenGuard Indoor Air Quality Certificate 

  

Výhody a nevýhody při použití jako povrchový materiál 

 

Výhody: 

o Excelentní užitné vlastnosti především tvrdost a tepelná odolnost 

o 100%ní přírodní materiál 

Nevýhody: 

o Viditelné spoje na delších výrobcích (delších než 3,2m) 

o Nemožnost oblých tvarů hran 

o Nevýznamně vyšší nasákavost než má konglomerovaný kámen 
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Umělý kámen (Solid Surface) 
 

CORIAN, STARON, HANEX, KRION 
 

Umělý kámen uvedla firma Dupont na trh v roce 1967 pod názvem Corian®. Jde o pevný, neporézní, homogenní 

povrchový materiál ve složení cca 70% trihydrát hliníku získávaný z bauxitu a cca 30% akrylátová pryskyřice 

označovaná též polymetylmetakrylát či PMMA. Je v angličtině nazýván „solid surface“ nebo méně přesně 

„SolidStone®“ (obchodní názvy různých výrobců jsou např. Bitto, Brilliant, Corian, Dellmond, Dovae, 

Formica/Surell, Getaart, Getacore, Gibraltar, Goldstone (Bien), Grand Stone, Grapol, Hanex, Harmony, Hi-Macs, 

Huaxun, Kanger, Kerrock, Koris, Krion, Kuraray, Laminart, Leada, Lechner, Magicstone, Meganite, Mermaid, 

Monerte, Montelli, Opal, Ordan, Owell Stone, Plexicor, Pytron, Rehau, Schock/Sheer, Solid Top, Staron, 

Sunmoon, Topstone, Tristone, aj.). V mnohem menší míře je použita jako pojivo polyesterová pryskyřice 

(Avonite, Polystone). 

 

Hlavní fyzikální parametry 

Objemová hmotnost              1,7 g/cm³ 

Tvrdost                                  2-3 dle Mohse 

Pevnost v tahu za ohybu       57-74 MPa 

Obrusnost                              kolem 60 mm3 /100 ot. dle DIN ISO 4586 T6 

Nasákavost objemová           0,6% 

Tepelná odolnost                  100-110°C. Tepelná podložka na odložení horkých předmětů je nutná. 

Chemická odolnost               produkt bude poškozen působením HNO3, HCl, CH2Cl2 

Teplotní roztažnost               1 mm/m při změně teploty o 30°C (30,5*10-6 K-1 DIN 51045) 

Ekologické parametry           vyhovuje normě 51 NSF/ANSI Standard pro styk materiálu s potravinami, díky zcela 

uzavřenému povrchu vůbec nepodporuje růst baktérií. Vyhoví normě GreenGuard Indoor Air Quality Certificate 

  

Výhody a nevýhody při použití jako povrchový materiál 

 

Výhody: 

o Neviditelné spoje na delších výrobcích (bezespárová technologie) 

o 100%ní barevná stejnorodost 

o Možnost oprav povrchu 

o Možnost oblých hran, dřezy ze stejného materiálu jako pracovní deska (termoforming) 

o U některých barev translucentní efekt, možnost vložení LED diod 

o Odolné vůči mikroorganismům - Teplý na dotyk 

Nevýhody: 

o Nízká tvrdost a vyšší nasákavost 

o Dostačující chemická odolnost 

o Nižší tepelná odolnost (poškození cigaretou) 

o Vyšší tepelná roztažnost (pro běžný kuchyňský provoz ale zcela irelevantní) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


