
Pokyny pro instalaci a údržbu třívrstvých podlah FORTE
 
 V případě dřevěných podlah s povrchovou úpravou z UV vosko-oleje, není počáteční ošetření nutné. 

Čištění: 
Podlahy by měly být čištěny mopem, měkkým hadříkem, vysavačem, nebo dobře vyždímanou hadrou. Pokud jsou na 
podlaze viditelné skvrny například od podrážek, nebo mastné stopy, lze je snadno odstranit k tomu určeným výrob-
kem.  
V případě čištění dřevěných podlah s úpravou vosko-olej použijte čistič „Osmo Wisch Fix“  

Pozor: 
Pro čištění dřevěných podlah nejsou vhodné parní čisticí stroje. Rovněž čisticí utěrky z mikrovlákna nejsou pro čištění 
těchto podlah nejvhodnější, důvodem jsou jejich lehké abrazivní a mýdlové vlastnosti. 

Důležité!  
Nenechávejte podlahu dlouho mokrou! 

Údržba: 
Pro ochranu povrchu dřevěné podlahy je nezbytná řádná údržba. Frekvence této údržby závisí na požadavcích 
kladených na podlahu. Na podlahy s povrchovou úpravou z tvrdého vosko-oleje používejte „Osmo Wachspflege und 
Reinigungsmittel“.  

Frekvence údržby: 
• Obývací pokoje, jídelny a ložnice: přibližně jednou za 4-8 týdnů. 
• Kanceláře, chodby, kuchyně: každé 2-4 týdny.
 
Intenzivní čištění: 
U obzvláště znečištěných podlah nebo těch, které jsou intenzivně používány, může být vyžadováno intenzivnější čiště-
ní. Pro intenzivní čištění použijte HOCO Grundreiniger. Vezměte prosím na vědomí dodatečné informace o samotném 
výrobku.

Vnitřní klima: 
Pro zachování kvality a vzhledu vaší dřevěné podlahy, ale také pro vaše osobní pohodlí, je ideální udržovat vnitřní 
klima s relativní vlhkosti vzduchu 45-60% s okolní teplotou 20 °C. V případě, že tato vlhkost nemůže být zachována 
nebo je dokonce výrazně nižší během chladnějších období, doporučujeme použít zvlhčovače vzduchu, abyste za-
bránili přílišnému vysoušení podlahy. Zvlhčovače vzduchu by měly být používány hlavně na začátku topné sezóny. 
V případech, kdy nelze úroveň vlhkosti zachovat, se na podlaze mohou objevit drobné praskliny, které se obvykle po 
ukončení topné sezóny uzavřou. Dlouhotrvající nedostatek vlhkosti může vést k trvalému poškození podlahy. 

Preventivní ochrana: 
Jako preventivní ochranu vaší podlahy, doporučujeme používat filcové podložky na nohy nábytku a umístění čisticích 
rohoží u vchodů (pro ochranu podlahy před vlhkostí, špínou a pískem). Kolečka kancelářských židlí musí splňovat 
normu DIN 68131 a měly by být používány pouze kolečka typu W (měkké). Pod kancelářské židle také doporučujeme 
používat vhodné podložky.

Pokyny pro instalaci 3-vrstvých podlah FORTE. 
Třívrstvé podlahy FORTE lze pokládat kdekoliv, v nových budovách nebo v rekonstruovaných prostorech. Po polože-
ní je podlaha okamžitě připravena k používání. Třívrstvé podlahy (s HDF středovou deskou ) se zámkovým spojem 
mohou být položeny plovoucím způsobem, nebo celoplošně nalepeny k podkladu. 

Dřevěné podlahy 
FORTE



Před zahájením instalace: 
• Před instalací by se balíky s podlahou měly aklimatizovat. Neotevřené balíky proto nechte po dobu asi 48 hodin v 
místnosti, kde bude probíhat instalace. 
• V místnosti zajistěte vhodné klimatické podmínky (pokojová teplota 18-23 ° C, teplota podkladu 16-20 ° C a relativní 
vlhkost 45-70%). 
• Balíky otevřete těsně před zahájením pokládky. 
• Teplota v místnosti, podkladu a materiálu, by měly být zkontrolovány dle normy EN-DIN 18356, 18365 a 18367. 
• Během pokládky doporučujeme otevřít několik balíků najednou tak, aby lamely podlahy mohli být smíchány dle odstí-
nu a struktury, čímž bude docílen jednotný vzhled podlahy.  
• Lamely zkontrolujte, zda nejsou poškozené. Zkontrolujte také odchylky v barvě a struktuře, jakmile jsou lamely polo-
ženy nelze požadovat náhradu. 
• Je třeba vzít v úvahu i stávající dilatační spáry v podkladu pro parketovou podlahu. 

Směr pokládky: 
• Směr pokládky se nejčastěji orientuje na hlavní zdroj světla v místnosti - například francouzská okna nebo dveře 
vedoucí na terasu. Podlaha by měla být instalována tak, aby probíhala paralelně se světlem. 
• Při plovoucí instalaci nesmí délka a šířka instalované plochy přesáhnout 10 metrů. Pro délky nebo šířky větší než 10 
metrů musí být výt vytvořena dilatační spára a nainstalovány přechodové lišty. 
• Při instalaci do úzké chodby vždy nutno klást v podélnému směru. 
• Při instalaci do silně zatěžovaných nebo komerčních prostor, doporučujeme celoplošné přilepení podlahy. 

Podklad: 
• Podklad by měl být předběžně zkontrolován dle normy VOB DIN 18356 pro instalaci parket. 
• Vhodné podklady jsou například cementové, anhydritové dle EN-DIN 18353 a suché konstrukce dle EN-DIN 4108. 
• Podklad musí být čistý, suchý, vyrovnaný, stabilní a nosný.  
Vyrovnání by se mělo provádět s velkou péčí. Nevhodný podklad může vést k “bobtnání“ parketových lamel a tím i 
nevratnému poškození.  
Tolerance: na 1 metr max. 3,0 mm (EN-DIN 18202). Pokud jsou odchylky příliš velké, měl by být podklad upraven. 
• Pokládka na staré podlahové krytiny, jako jsou koberce a dlaždice atd. není vhodná.

Zkouška vlhkosti: 
• Podklad musí být testován na přítomné množství vlhkosti například pomocí CM přístroje.
 
Limit obsahu vlhkosti:
 
Bez podlahového vytápění: 
Cementové potěry <2,0 CM- (hmotnost)% 
Anhydritové potěry <0,5 CM-(hmotnost)% 

S podlahovým vytápěním: 
Cementové potěry <1,8 CM- (hmotnost)% 
Anhydritové potěry <0,3 CM-(hmotnost)%
 
Příslušné zprávy musí být připraveny a podepsány vlastníkem / stavbyvedoucím. 
Obecně platí, že po 6 až 8 týdnech sušení u nových potěrů by měla být k plovoucí instalaci s podlahovým topením 
položena přídavná ochrana proti vlhkosti 0,2 mm silná PE fólie. Okraje fólie by se měly překrývat přibližně 30 cm. 
Fólii vysuňte v oblasti stěny a po upevnění obvodové lišty ji zakraťte. V místnostech bez podsklepení je nutné vzít v 
úvahu aktuální stav nebo vlhkostní blok DIN. V případě plovoucí instalace se musí vždy použít protihluková izolace.

Důležité: 
Mějte prosím na vědomí, že dřevo je přírodní materiál. Rozdíly v barvě a struktuře jsou přirozené a jedná se o 
přirozenou součást jeho vlastností. V závislosti na regionu a klimatu, kde se dřevo pěstuje, se jeho přirozená 
barva a struktura může lišit. Pro dosažení vyváženého vzhledu doporučujeme před pokládkou balíky otevřít. 
Zkontrolujte lamely pro viditelné závady, poškození, barevnost a strukturu za denního světla. Na již položené 
podlahy nelze nárokovat náhrady.

DOKONČENÉ PODLAHY s podlahovým vytápěním 
Dřevěné podlahy lze instalovat na podlahové vytápění jestliže jsou dodrženy veškeré pokyny. 
Mají dobrý tepelný odpor (0,08 m2K / W). 
 



Pokládka na podlahové vytápění: 
• Pro zajištění lepší tepelné vodivosti (přímý kontakt s podkladem) doporučujeme celoplošné nalepení podlahy k pod-
kladu. Prosím postupujte dle doporučení a pokynů výrobce lepidla. 
• Nesmí být překročena maximální teplota povrchu podlahy 26 °C  
• K tomu je třeba provést správné nastavení termostatu podlahového topení. Prosím poraďte se o tom s vaším doda-
vatelem topení. 
• Prokazatelné zanedbání pokynů činí všechny záruky neplatné. 
• Společně s výrobcem podlahového vytápění nebo podkladu, zkontrolujte, zda byla provedena topná zkouška top-
ného systému (suché topení, topení, teplotní instalace, měření vlhkosti ...) a získejte písemné potvrzení (protokol o 
topné zkoušce, protokol o měření vlhkosti atd.).

INSTALACE 3-vrstvé podlahy FORTE (5G): 
• Instalaci započněte v levém rohu místnosti s koncem drážky u zdi. Drážka první lamely by měla být odstraněna jak 
na krátké tak dlouhé straně. Totéž udělejte pro podélné strany dalších lamel první řady. Použijte klíny, abyste udrželi 
minimální vzdálenost 10 mm od stěny. (obr. 1) 
• Položte další lamely na přední stranu po celé délce místnosti. Zatlačte na desky tak abyste je zapasovaly dohroma-
dy. Ujistěte se, že první řada je správně zarovnaná, protože to významně ovlivní konečný výsledek. (obr. 2) 
• Upravte poslední část první řady. (obr. 3, 4) 
• Začněte pokládat druhou řadu lamel se zbytkem prvního řádku; prosím posunout řádek cca. 30cm. (obr. 5) 
• Jak je znázorněno, nainstalujte další desku obráceně k té předchozí. (obr. 6, 7) 
• Spojte lamely k sobě tlakem nebo poklepáním pěstí. (obr. 8) 
• U vystupujících topných trubek je nutno vyvrtat nebo vyřezat otvory (musí být dodržena požadovaná minimální dila-
tace 10 mm). (obr. 9, 10) 

ROZLOŽENÍ: 
• Zvedněte celou řadu desek pod úhlem přibližně 30 ° a vytáhněte ji z předchozí řady. (obr. 11) 
• Jednotlivé desky od sebe oddělte tahem v opačném směru. Spoj bude rozdělen, avšak blokovací mechanismus 
zůstane neporušen a lamely tak mohou být opětovně použity. (obr. 12)
 
Důležité: lamely neotáčejte, mohlo by dojít k poškození zámkového mechanismu. 

V případě celoplošné pokládky do sousední místnosti je nutná dilatace; s přechodovou lištou. Rozsah dilatace je min. 
10 mm. Kolem dřevěných obložek dveří vyřezejte dilataci pomocí řezací pily, tak aby podlaha měla prostor pro rozší-
ření. 

Záruka: 
Nároky budou přijaty pouze v případě, že škoda nebude způsobena nesprávnou instalací, manipulací, nevhodnými 
klimatickými podmínkami, nebo nesprávným čištěním a údržbou, která není v souladu s instalací a instrukcemi od 
výrobce.

Doporučení: 
Bezchybné sledování klimatu podlahy lze zajistit pouze pomocí snímačů fidbox. Díky tomuto zařízení jsme schopni-
dlouhodobě sledovat požadované parametry, na základě kterých můžeme vyhodnotit, zda případný nárok na reklama-
ci je oprávněný (fidbox použijte u parketových instalací > 30 m² pro jednotlivé místnosti, nebo u plovoucí podlahy > 50 
m², s podlahovým vytápěním a / nebo celoplošně lepené). 
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