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Kährs – podlahové vytáp ění 
 
Dobré podlahové vytápění (elektrické nebo vodní) je ideálním topným způsobem a 
podlahové vytápění kombinované s dřevěnou podlahou nabízí optimální domácí 
pohodu. 
 
Instrukce k pokládce pro každý typ podlahy platí rovněž při pokládce přes 
podlahové vytápění. 
 
Následující instrukce shrnují, co je specifické pro dřevěné podlahy položené přes 
podlahové vytápění. 
 
Zvláštní požadavky: 
Podlahová konstrukce musí mít vrstvu rozvodu tepla, která zajišťuje velmi rovnoměrnou teplotu po 
celém povrchu podlahy, aby tak zabránila výskytu nepřiměřeně vysokých teplot. 
 
Celý povrch podlahy musí být zahříván. Nicméně toto neplatí pro komfortní topné systémy, které 
doplňují běžné vytápění. Teplota těchto systémů je podstatně nižší než povolené maximum ve výši  
27 °C. 
 
Podlahová krytina musí mít nízkou odolnost vůči tepelné prostupnosti. 
 
Musí být možné řídit a omezovat povrchovou teplotu s velkou přesností. 
 
Povrchová teplota dokončené podlahy nesmí nikdy překročit 27 °C, a to za žádných okolností. Toto 
rovněž platí pro místa pod koberečky atd. a nábytkem. Za předpokladu, že koberečky nejsou příliš 
tlusté nebo jich není příliš mnoho, je přirozenou teplotou pro odkryté podlahové plochy 23 °C, což 
znamená pokojovou teplotu přibližně v hodnotě 21 °C. Toto samoz řejmě předpokládá, že místnost má 
normální topné požadavky a normální standardy pro ochranu proti průvanu, izolaci, prostor kolem 
oken atd. 
 
Parotěsná zábrana musí být zabudována v konstrukci podlahy, tak těsně u dřevěné podlahy jak je to 
jen možné. Pokud jsou podlahové nosníky tlusté nebo těžké, je obzvláště důležité, aby parotěsná 
zábrana byla blízko dřevěné podlahy. Parotěsná zábrana nesmí být nikdy umístěna pod strukturou 
podlahových nosníků. 
 
Ujistěte se, že nikde nejsou vzduchové mezery mezi dřevěnou podlahou a povrchem vespod, jelikož 
by mohly způsobit sesychání dřeva. 
 
Výběr dřevěné podlahy: 
 
Ideálními výběry jsou Kährs 15 mm vícevrstvá parketová podlaha nebo Kährs 7 mm Linnea se spojem 
woodloc. Toto snižuje nebezpečí rozpraskání. 
 
Kährs parkety mohou být položeny přes podlahové vytápění, které rozvádí teplo efektivně a 
rovnoměrně po celé ploše podlahy. 
 
Povrchová teplota podlahy nesmí nikdy překročit hodnotu 27 °C. Totéž platí v blízkosti radiátoro vých 
trubek a v místech pod jakýmikoli koberečky atd. 
 
Vícevrstvé parketové podlahy z buku a tvrdého javoru se rozpínají a smršťují více než jiné druhy 
dřeva. Podlahové vytápění způsobuje, že dřevo více vysychá, což má za následek další smršťování. 
V chladných a suchých klimatických podmínkách (např. ve Švédsku) můžeme očekávat výskyt 
prasklin mezi pásy řeziva a jemně vydutými deskami. 
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Pokládka:  
 
Pracovní teplota v době pokládky by měla dosahovat teploty minimálně 18 °C. Totéž platí pro desky, 
podkladní vrstvu podlahy a pokojovou teplotu vzduchu. Relativní vlhkost (RH) vzduchu musí být nižší 
než 60 % před, při a po pokládce podlahy. Tlumící papír pod podlahu by měl být první volbou jako 
mezivrstva, protože jak nabobtnalá polyuretanová pěna tak korkový papír mají vyšší tepelný odpor.  
 
Pamatujte, že podlaha položená p řes podlahové vytáp ění je citliv ější na vlhkost než 
nezateplená podlaha, a to z d ůvodu vyšší rozdílnosti v koeficientu vlhkosti podla hy v jejích 
nejsušších a nejvlh čích stavech.  


