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POKLÁDKA VINYLOVÉ PODLAHY V ROLÍCH   
   
  

Doporučení pro instalaci pro bytové použití. 

Instalace 
• Před instalací musí být povrch podlahy hladký, tvrdý, čistý a suchý. Úroveň vlhkosti nesmí přesáhnout  2,5 % a nesmí 
 se vyskytovat žádné stopy po malbě, laku, vosku, oleji, rozpouštědlech nebo jiných cizích látkách, které by mohly 
 podlahovou krytinu znečistit. 
• Podlahová krytina musí být uskladněna v místnosti, kde bude pokládána, a to po dobu nejméně  24 hodin před 
 instalací, aby se tím umožnila její adaptace na minimální teplotu 18°C. 
• Materiál se musí před pokládkou zkontrolovat a dodavatel musí být v případě jakýchkoli nedostatků okamžitě 
 informován. 
• Abyste se vyvarovali veškerých rizik pohybu během používání, podlahovou krytinu zajistěte okolo obvodu místnosti 
 pomocí oboustranné lepící pásky. 
• Pokud povrch, který budete pokrývat, potřebuje několik délek, prosíme, poznamenejte si následující doporučení: 

pro vzorované a zdobené podlahové krytiny 
• pokládejte délky ve směru, jak se přirozeně rozbalují 
• překrývejte délky, aby spojovaly vzor nebo zdobení, a prořežte obě vrstvy pomocí nože s rovným ostřím a rovným 
 břitem. 
pro jednobarevné a nevzorované podlahové krytiny 
• pokládejte délky střídavě zadní částí k přední a překrývající se 
• použijte nůž s rovným ostřím a rovný nůž k vytvoření čistého spojení. 

V určitých případech se pokladač bude muset před řezáním rozhodnout pro nejpřijatelnější umístění délek. Abyste zajistili, 
že spojení zůstanou časem čistá, je příhodné je svařit za studena pomocí vhodného tekutého utěsnění. 

Zcela lepená instalace
• Zodpovědnost týkající se kvality lepidel a jejich použití v souladu s doporučeními výrobce lepidel, je zodpovědností 
 výrobců lepidel a pokladačů, v tomto pořadí. Výrobce nemůže  odpovídat za jakékoli selhání vyplývající z použití 
 vybraného lepidla.
• Použijte jemně zubaté hladítko (1,5 mm x 5 mm) k nanesení lepidla. 
• Zajistěte, aby byl podkladní povrch dokonale připraven; základní nátěry, patentované plechové výrobky  
 a samovyrovnávací složky by měly být uplatněny / instalovány podle doporučení výrobce nebo norem příslušné země, 
 které se k přípravě vztahují. 
• Používejte pouze akrylová emulzní a disperzní lepidla. 
• Emulzní lepidla jsou citlivá na mráz, tudíž může být jejich použití zaručeno pouze v teplém ovzduší. 
• Akrylátová emulzní a disperzní lepidla mají míru spotřeby mezi 250 a 350g/m² v závislosti na podložení podlahové 
 krytiny a propustnosti povrchu podkladní vrstvy.
• Jakmile nanesete lepidlo, umístěte podlahovou krytinu do vlhkého lepidla a uhlaďte povrch podlahové krytiny 
 rovnoměrně do lepidla pod ní. Toto zajistí, že bylo dosaženo rovnoměrného spojení, a také, že nebudou viditelná žádná 
 prosvítající vroubkování.
• Pěší provoz a instalace nábytku nejsou přípustné, dokud nevyprší doba 24 – 28 hodin od dokončení instalace.  
   


