
8.7.5  Návod k pokládání Active Floor 30 mm Kährs p i plovoucí  
  pokládce na rovný a pevný podklad  

 
V každém druhém balíku je obsažen kompletní návod k pokládání. Pracujte s pomocí ná adí k pokládání Kährs. 
P íprava 
– Nikdy nezapome te položit izolaci proti vlhkosti, je-li její montáž pot ebná. 

– Nejprve spo ítejte, kolik dílc  budete pot ebovat. Bude-li poslední ada užší než 30 cm, se ízn te i první adu dílc , aby 

byla také užší. S pokládáním parket s mechanickým spojem Woodloc
 
za nete nejjednodušeji na podélné 

stran  místnosti, kde je nejvíce dve í. Nachází-li se dve e na p í ných stranách místnosti, m ly by každá ada dílc  

za ínat tam. Dílce m žete pokládat zleva doprava a/nebo obrácen . 
– Maximální ší ka podlahy: 18 m. U širších podlah se spojte s firmou Kährs. 

1. Za n te v jednom rohu a 
postupujte zleva doprava tak, aby 
dlouhá strana podlahového dílce s 
perem sm ovala ke st n . 
Mezeru mezi podélnými stranami 
a st nou lze upravit pozd ji, po 
položení t í ad. Pod první adu 
dílc  nalepit u st ny dopl kový 
elastický modul, aby se dílec 
nemohl propadnout dol . Takto 
také postupujte u poslední ady 
dílc .  

2. Nejprve p itla te další 
podlahový dílec pod úhlem k první 
desce a položte ho. Stejným 

zp sobem pokra ujte podél celé 
první ady. Vodicí š rou 
zkontrolujte, zda po áte ní dílce 
leží rovn . 

3.  Se ízn te poslední dílec v 
první ad  na správnou délku a 
za n te další adu kusem, který 
vám zbyl. elní drážky p esa te 
minimáln  o 500 mm.  

4.  Dílec p itla te pod úhlem k 
p edtím položené ad . Pomocí 
sklepávacího špalíku zlehka dílec 
doklepn te a sou asn  jej tla te 
opatrn  dol .  

5.  Vsu te pokládací klín Kährs 
pod krátkou stranu již položeného 
dílce.  

6.  Zatla te krátký konec 
dalšího dílce pod úhlem na místo 
a položte jej.  

7.  Vytáhn te klín, lehce 
doklepn te špalíkem podélnou 
stranu a opatrn  stla ujte dílec 
dol . Tímto zp sobem se dílec 
dostane snáze na své místo.  

8.  První adu je n kdy pot eba 
upravit tak, aby lícovala se st nou, 
která není rovná.
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Nakreslete obrys st ny na 
podlahové dílce. Potom dílce 
se ízn te na správnou ší ku.  

9. Pro topné trubky se 
vy ezávají do podlahy otvory. 
Otvory musí být minimáln  dvakrát 
tak velký než vypo ítaná 
vyrovnávací spára u st ny plus 
pr m r trubky. P íklad: Je-li 
podlaha široká 10 m, musí být 
otvor minimáln  dvakrát tak velký 
než vyrovnávací spára (10 x 1,5 = 
15 mm) plus pr m r trubky, tedy 2 
x 15 = 30 mm v tší než trubka. 
Vy ízn te je podle obrázku. P i 
lícování dílce nalepte vý ez na 
místo a zakryjte otvor trubkovou 
objímkou.  

10. Pot ebujete-li od ezat dve ní 
zárube  dve í, použijte jako 
výškovou míru kus dílce. 
Pot ebujete-li doklepnout dílec v 
podélném sm ru, použijte k 
ochran  spoje od íznutý kus 
krátkého konce jiného dílce.  

11. Podlahové lišty nesmí být 

zatla eny pop . p ibity p íliš siln  
dol , protože jinak by se podlaha 
nemohla pohybovat. Všechny 
ukon ovací lamely upevn te na 
beton tak, aby nebyly omezeny 
p irozené pohyby d eva.  

12. V p ípad  pot eby lze 
pokládat dílce z libovolného 
sm ru. Postupujte následovn , 
nem žete-li naklonit dílec t eba u 
obložení dve í nebo u nízkého 
radiátoru: 12a. Odstra te dv  
t etiny bo ní st ny drážky. 12b. 
Naneste lepidlo. Dílec zaklepte na 
své místo železem.  

Hodláte-li v místnosti provád t 
další stavební práce, nezapome te 
zakrýt podlahu materiálem 
propoušt jícím vlhkost.  

Záv re né práce  
 Montáž kování: P ípravky k 

upevn ní sí ových sloupk  
apod. musí být ukotveny na 
betonovou podlahu a jejich 
horní strana musí ležet ve 
stejné výšce s podkladem 

nebo o n co níže. Výklenky 
pro upevn ní p ístroj  a 
montáž r zných kování na 
parkety provád jte krabicovou 
vrta kou.  

 áry h išt : P ed umíst ním 
zna ek musíte lakovaný 
povrch ádn  vy istit podle 
pokyn  výrobce laku. áry 
musí namalovat k tomu 
vyškolený personál.  

 Lakování povrchu parket s 
arami: Povrch m že být 

nalakován 24 hodin po 
nakreslení ar. P itom myslete 
na to, že podlaha eventuáln  
m že vyžadovat další išt ní k 
odstran ní prachu a ne istoty. 
P i lakování nesmí teplota v 
místnosti a lak podkro it 13° C. 
Lak roztírejte vále kem, 
lakýrnickou št tkou nebo 
kartá em. Nebude-li podlaha 
p elakována, musí být áry po 
jejich vytracení znovu 
namalovány.
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