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PARKETY BAUWERK a podlahové topení 
 

1. Parkety Bauwerk a podlahové topení 

Parkety Bauwerk se hodí k pokládce na elektrické nebo teplovodní podlahové topení. Je nutné, aby 
bylo možné nastavovat teplotu povrchové vrstvy. Ta nesmí po celou dobu užívání na žádném místě 
povrchu parket překročit 27 °C. D řevo neodebírá nohám vůbec žádné teplo, jako tomu může být např. 
u dlaždiček. Tím je zaručeno příjemné pohodlí při bydlení. U druhů dřeva s vyšším součinitelem 
smršťování a bobtnavostí (např. buk a javor) je třeba během topného období počítat s o něco většími 
spárami a kroucením. Proti tomuto jevu však lze působit dodržováním zdravého klimatu v místnosti 
(20 až 22 °C a relativní vlhkost vzduchu v místnost i cca 40 až 50 %). Doporučuje se proto používat 
v topném období pokojové zvlhčovače vzduchu, které také obecně zvyšují pohodlí obyvatel místnosti. 
 

1.1 Výběr dřevěné podlahy  

Vícevrstvé dřevěné podlahy se smršťují a bobtnají daleko méně než masivní dřevěné podlahy. 
V zásadě se však pro podlahové topení hodí všechny lepené nebo plovoucím způsobem položené 
parketové podlahy Bauwerk.  
 
Výrobek         Tepelný odpor  

m2K/W 
 
Bauwerk Monopark 9,6 mm, lepené       cca 0.050 
Bauwerk Multipark 9,5 mm, lepené       cca 0,049 
Bauwerk Multipark / Solopark 10 mm, lepené      cca 0,072 
Bauwerk Variopark Komfort 12 mm (vč. korkové vrstvy 2 mm), lepené   cca 0,125  
Bauwerk Unopark 11 mm, lepené       cca 0,078 
Bauwerk Unopark 13 mm, lepené      cca 0,089 
Bauwerk Denspark / MegaDenspark 11 mm, lepené    cca 0,070 
Bauwerk Cleverpark 9,5 mm, lepené      cca 0,049 
Bauwerk Megapark Landhausriemen 11 mm, lepené     cca 0,078 
Bauwerk Trendpark Landhausriemen 11 mm, lepené     cca 0,078 
Bauwerk Villapark Landhausriemen 9,5 mm, lepené    cca 0,049 
 

1.2 Zvláštnosti pokládky na podlahové topení 

− Platí Všeobecné pokyny pro pokládku parket Bauwerk. 
− Teplota místnosti by měla být alespoň 18 °C a teplota podkladu alespo ň 15 °C. 
− Nenastavujte v průběhu pokládky a po dobu tří dnů po ní teplotu podlahy vyšší než 20 °C. 
− Relativní vlhkost vzduchu před pokládkou a po ní musí být nižší než 75 %.  
− Teplota povrchu při provozu podlahového vytápění nesmí nikdy překročit 27 °C.  

Vysoké teploty a/ nebo velmi nepříznivé, suché klima v místnosti mají negativní vliv na dřevěné 
podlahy a mohou mít za následek vznik mezer, deformací nebo dokonce trhlin. 

 

1.3 Směrnice pro pokládku na nové topné pot ěry (neplatí pro suché konstrukce) 

Kontrola funkčnosti nového podlahového topení: Topnou zkoušku provádí instalační firma a vyhotoví  
o ní protokol. Topná zkouška slouží pouze ke zdokumentování bezchybného fungování topení.  
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V žádném případě pomocí ní není možné provádět vysoušení potěru na obsah vlhkosti (zralost pro 
pokládku) požadovaný pro pokládku parket. 
 
Vytápění k dosažení zralosti k pokládce a měření CM se provádí zpravidla podle norem platných pro 
danou zemi (norma DIN, norma Ö-Norm atd.). Jejich provedení je však v každém případě 
bezpodmínečně nutné.  
 
Následující zadané veličiny jsou podle norem Werks-Norm a SIA-Norm: 
– Poté, co již podklad v podstatě dosáhl své konečné pevnosti, je třeba uvést topení do provozu po 

dobu alespoň 14 dnů.  
Při tom stačí, pracuje-li na cca ⅔ pozdější maximální přívodní teploty. 

 
– Uprostřed období předtápění je nutné nastavit výkon po dobu alespoň dvou dnů na maximum. 
 
– Jeden až dva dny před pokládkou je třeba odstavit topení nebo jej na základě venkovní teploty 

snížit natolik, aby povrchová teplota podkladu nepřekročila cca 20 °C. 
 
– U parket s povrchovou úpravou lze topení opět uvést do provozu cca 1 až 2 dny po pokládce,  

u surových parket jej lze uvádět opět do provozu postupně (cca 5 °C/den) cca 1 až 2 dny po 
nanesení povrchové úpravy. 

 
Je třeba provést v krytině stavební dilatační spáry nebo dilatační spáry, které topenář uzná za 
nezbytně nutné. 
 


