
 
 
 
 
 
 
 
Rady pro pokládání podlah mFLOR pomocí Mtack 201 
 
Kontrola a předběžná úprava podkladní vrstvy 
 
Kontrola 
Podkladní vrstva musí být udržována suchá, zarovnaná a čistá, jak je popsáno v DIN 18365. Podkladní 
vrstva musí být též odolná proti stlačení a napínání. Pokud nejsou tyto požadavky splněny, 
kontaktujte odborníka. 
 
U podkladní vrstvy se často vyskytují tyto vady a problémy: 
 

 Velké nerovnosti v podlaze. 

 Praskliny v podlaze. 

 Podlaha není dostatečně odolná proti stlačení. 

 Povrch je příliš porézní. 

 Podkladní vrstva má rozšiřovací drážky. V takové situaci může být nutné použít speciální krycí 
pásy (profily) a připevnit k nim podlahu. 

 Na podlaze jsou výrazné stopy oleje, vosku, laku, lepidla nebo zbytky barvy apod. 

 Mezi podkladní vrstvou v požadované místnosti a ostatních místnostech jsou nežádoucí 
úrovňové rozdíly. 

 Teplota a vlhkostní parametry v místnosti či místnostech používaných pro práci neodpovídají 
příslušným normám. 

 Pokud používáte systém podlahového vytápění, ujistěte se, že jsou k dispozici pokyny, jak 
vytápění zapnout a zjistit, zda postupujete v souladu s těmito pokyny. To je důležité, neboť 
nesprávná teplota podlahy může mít závažné následky. 

 Podkladní vrstva může a nemusí být přímo na zemi, ale je nedostatečně nebo není 
odvětrávána vůbec. 

 Podlahy na úrovni země nebo pod její úrovní a ty, které nejsou přímo na zemi. 

 Podlahy pod úrovní země, ve spodní vodě a ty, které nejsou přímo na zemi. 

 Podlahy přímo na zemi s žádným nebo nedostatečným odvětráváním. 
 

Podkladní vrstva 
Pokud je vaše podlaha stále suchá, bez prasklin, čistá, odolná vůči stlačení i napínání a zarovnaná, 
můžete se bez obav pustit do práce. Avšak před zahájením zkontrolujte tvrdost horní vrstvy podlahy 
pomocí tvrdého a ostrého předmětu. Začněte vyškrábáním vodorovných a svislých čar do oblasti 
povrchu cca 100 cm² v intervalu cca 1 cm. Pokud se horní vrstva uvnitř čtverce 1 cm² nerozbije, 
můžete předpokládat, že horní vrstva je dostatečně tvrdá. 
 
Připravte podlahu v souladu s DIN 18365. Podlaha musí být rovná, v jedné úrovni a odolná vůči 
stlačení (tolerance plochosti s maximálním výškovým rozdílem 1 mm na metr). Je-li to nutné, použijte 
k vyrovnání povrchu vhodný vyrovnávací prostředek. 
 
Pod jakoukoli polotvrdou dřevovláknitou deskou (MDF) nebo jinou plovoucí dřevěnou podkladní 
vrstvou (např. Jumpax) musí být položena polyetylenová fólie o tloušťce nejméně 150 Mu. 



 
Lepidla je možné nanášet pouze na komerční podlahy po dokončení zvláštní předběžné úpravy (např. 
podkladového nátěru a vyrovnání). S dotazy, zda jsou předběžné úpravy potřebné, se obraťte na 
svého dodavatele lepidel a nivelačních hmot. 
 
Obsah vlhkosti v podlaze 
Všechny podlahy s výjimkou litého betonu mají nejvyšší přípustné procento míry vlhkosti. 
Pro bezproblémové položení podlahy musejí být všechny podkladní vrstvy po vylití ponechány 
vyschnout. Konkrétní čas vyschnutí bude záviset na síle konstrukce, povětrnostních podmínkách, 
možnostech vytápění a větrání apod. Pokud míra vlhkosti v podkladní vrstvě překročí přípustné 
procento, nebude podkladní vrstva vhodná pro položení vlhkuvzdorné podlahy na její povrch. 
 
Vždy se ujistěte, že přesně víte, která ze situací se vás týká. Například bude vlhkuvzdorná membrána 
položena mezi konstrukci a vyrovnávací materiál? Pokud ano, je důležité, aby obsah vlhkosti zůstal v 
rámci přípustných mezí. Avšak ještě důležitější je ujistit se, že míra vlhkosti podlahy se bude 
bezpodmínečně pohybovat v rámci přípustných mezí. 
 
Kromě výše uvedeného musejí být podlahové vytápěcí systémy umístěny takovým způsobem, který 
vlhkosti znemožňuje stoupat nahoru zpod podlahy nebo z přilehlých místností. 
 
Před položením si vždy změřte míru vlhkosti podlahy a ujistěte se, že odpovídá požadovanému 
typu podkladní vrstvy. V případě jakýchkoli pochybností se obraťte na odborníka. 
 
CM-Gerät představuje spolehlivý nástroj, jak dosáhnout správné míry vlhkosti. Všechna měření 
musejí být písemně potvrzena zákazníkem. 
 
Upozorňujeme, že žádnou metodu pro měření vlhkosti (např nástrojem CM-Gerät) nesmíte použít na 

podlahách s podlahovým vytápěním, pokud by vedla k vytvoření děr v podlaze. Podlahová 
vytápění zpravidla obsahují pokyny pro uvedení do provozu nebo tzv. „protokol o zahřívání“. 
Je-li výše uvedená podmínka splněna, nebude nutné měření vlhkosti provádět. 

 
Složení     Přípustná míra vlhkosti při pokládání 
podkladní vrstva   plastová podlaha MFLOR, měření pomocí 

CM-Gerät 
Písek / cement    < 2,5 % 
Anhydrit   0,3 % až 0,5 % 
Magnezit   < 0,3 % 
Studená živice   < 2 % 
 
Předběžná úprava nivelační vrstvy 
V podstatě všechny typy nivelačních vrstev musejí být OŠETŘENY PODKLADOVÝM NÁTĚREM A 
VYROVNÁNY, neboť i nejjemnější nerovnost v podkladové vrstvě způsobí problém při pokládání 
podlahy. 
S případnými dotazy na výše uvedené se obraťte na svého dodavatele lepidel a nivelačních hmot. 
Podkladové nátěry a nivelační materiály musí být používány v souladu s pokyny poskytnutými 
výrobcem. Musejí být aplikovány takovým způsobem, který zajistí, že budou dlouhodobě přilnavé k 
podkladní vrstvě, neprasknou a budou dostatečně odolné vůči stlačení. Minimální tloušťka nivelační 
vrstvy při pohyblivém zatížení je 2 mm. 
Při použití disperzních lepidlech musejí být hutné a nesavé podkladní vrstvy vyrovnány dostatečně 
tlustou vrstvou (min. 2 mm) nivelační hmoty. Po vyrovnání odstraňte hrany tekuté vyrovnávací 
hmoty podél zdí a přechodů. Odstraňte také přečnívající izolační materiál a ochrannou fólii. 
U plovoucích podkladních vrstev vždy použijte polyetylenovou fólii. 



 
Podmínky montáže 

 Okolní teplota nejméně 18 °C. 

 Teplota podkladní vrstvy nejméně 15 °C. 

 Relativní vlhkost ne vyšší než 70 %. 

 V požadované místnosti musí být teplota nejméně 18 °C, to samé se týká podlahy samotné, 
podkladového nátěru a lepicích hmot. 

 Při měření míry vlhkosti zjistěte, zda má podlaha po celé ploše stejnou tloušťku – tlustší 
vrstvy potřebují delší čas na vysušení. 

 Ujistěte se, že podmínky pro vysoušení jsou optimálně nastaveny. 

 Podkladové nátěry nanášejte pomocí válce, nikoli podlahovou stěrkou. 
 
Obecné rady k pokládání vinylových podlah MFLOR 
Kontroly podkladní vrstvy 
Zkontrolujte, zda podlaha suchá, bez prasklin, odolná vůči stlačení i napínání a zcela zarovnaná. 
 
Skladování 
Zkontrolujte, zda je materiál uložen vždy na rovné ploše. Pokud není materiál uložen na rovné ploše, 
mohlo by se stát, že při pokládání podlahy se vyskytnou problémy. 
 
Kontroly materiálu určeného k pokládce 
Všechny podlahy jsou před opuštěním továrny pečlivě kontrolovány. To nám umožňuje garantovat 
vysokou úroveň kvality. Avšak i tak se může stát, že zjistíte nějaké vady. Z tohoto důvodu si vždy 
před pokládkou materiál zkontrolujte, zda na něm nejsou viditelné vady. Jakékoli reklamace budou 
uznány pouze tehdy, pokud budou podány před položením podlahy. Pokud reklamaci uplatníte po 
položení podlahy, budeme moci souhlasit s její prohlídkou pouze v případě, že se jedná o vady, které 
nebyly na první pohled zřejmé. Zajistěte, aby všechny reklamace obsahovaly podrobnosti uvedené na 
příslušné faktuře (např. čísla faktury a objednávky). 
 
Montážní plán 
Abyste dosáhli co nejlepšího vzhledu a co nejmenších ztrát při řezání, udělejte křídou čáru označující 
rozměry pásů nebo dlaždic, které budou upraveny. Doporučujeme vám připravit si před sestavením 
podlahy pracovní výkres. Tento výkres by měl obsahovat, jak smontovat pásy nebo dlaždice v 
požadované místnosti. 
 
Montáž mFLOR Fonteyn by měla vždy začít od bodu, který je co nejblíže středu místnosti. 
Zkontrolujte, zda jsou dlaždice rovnoběžné se zdmi a inventářem, aby byla potřeba řezání co 
nejmenší. Montáž dlaždic směrem od středu místnosti zajistí, že všechny řady s částečnými 
dlaždicemi po stranách místnosti budou mít stejnou šířku. 
 
 
Regenerace a aklimatizace materiálu během procesu pokládání 
Aby měl materiál dostatečný čas na regeneraci, musí být pásy či dlaždice uloženy na malých 
hromádkách v požadované místnosti alespoň 24 hodin před pokládkou. To materiálu umožní 
přizpůsobit se místnosti a teplotě v ní. Ideální teplota pro pokládku je přibližně 18 °C; vlhkost vzduchu 
by neměla přesáhnout 70 %. Pokud tyto podmínky nejsou splněny, zjistíte, že pokládka podlahy za 
takového stavu bude mít následky do budoucna. A to z důvodu, že materiál se přizpůsobuje teplotě v 
místnosti, kde bude 
namontován. Pokud je teplota příliš nízká nebo vlhkost příliš vysoká, bude pokládka materiálu 
obtížnější a lepidlo nebude dobře držet. Až do úplného vytvrdnutí lepidla je třeba zabránit kontaktu 
s přímým slunečním světlem. 



 
Pokud je materiál pokládán na polotvrdou dřevovláknitou desku nebo jiný typ plovoucí dřevěné 
podkladní vrstvy (např. Jumpax), musí být položen nejméně 24 hodin a nejvýše 48 hodin předtím, než 
začnete pokládat nebo lepit plastovou podlahu mFLOR. U plovoucích podkladních vrstev vždy 
použijte polyetylenovou fólii.  
 
Vyhněte se rozdílu barev 
Vždy zkontrolujte, zda je v každé místnosti položen materiál ze stejné zásilky. 
Aby byl výsledek co nejrealističtější, doporučujeme jednotlivé balíčky vždy promíchat.  
Není nutné namontovat produkt podle šipek umístěných na zadní straně.  
 
Pokládání 
Velmi důrazně vám doporučujeme používat vysoce kvalitní disperzní lepidlo Mtack 201 bez 
rozpouštědel, které bylo vytvořeno speciálně pro použití na vinylové podlahy MFLOR. Při nanášení 
lepidla doporučujeme postupovat podle přiložených rad a pokynů. 
Na použití kuličkových nebo fixačních lepidel se nevztahuje záruka.  
 
Podlahové vytápění 
Lepidlo Mtack 201 je možné použít za předpokladu, že teplota podlahy nepřesáhne 30 °C. Testy 
prokázaly, že účinek podlahového vytápění bez problémů vyhovuje normě < 0,1 %. Před pokládkou 
podlahy či jinou činností zkontrolujte, že bylo podlahové vytápění vypnuto po dobu nejméně 24 
hodin. Po položení podlahy počkejte nejméně 24 hodin, než podlahové vytápění znovu zapnete, 
přičemž teplotu zvyšujte o 5 °C denně. U vchodu a v místnostech, kde se předpokládá vyšší teplota 
anebo míra vlhkosti, doporučujeme používat polyuretanové lepidlo odolné proti vlhkosti i teplotě. 
 
Lepidlo nanášejte pomocí nanášecího hřebene A-2. 
 
Podlahovinu okamžitě položte na mokré lepidlo. Nechte odkryté po dobu 15 až 20 minut v závislosti 
na teplotě a relativní vlhkosti. Během lepení nevstupujte na nově přilepenou podlahovinu, ani po ní 
nechoďte, neboť na mokrém lepidle by se mohla pohnout. Po cca 20 minutách podlahovinu opatrně 
přejeďte válcem a po dalších cca 30 minutách toto zopakujte. 
 
Při montáži polotvrdé dřevovláknité desky nebo jiné dřevěné plovoucí podkladní vrstvy (např. 
Jumpax) udržujte pásy i dlaždice mimo podlažní sokl. Doporučujeme, aby zejména pokládku 
polotvrdé dřevovláknité desky nebo jiné dřevěné plovoucí podlahy (např. Jumpax) prováděly vždy 
dvě osoby. To vám umožní umístit pásy či dlaždice do naneseného lepidla po celé ploše podlahy v 
pravý čas. 
 
Při pokládce podlahoviny mějte vždy na paměti příslušné klimatické podmínky a teplotu v místnosti. 
Poskytnuté pokyny se vztahují na běžné podmínky. Optimální adhezní síly bude dosaženo tehdy, když 
testy prokáží, že lepidlo drží na cca 80 % povrchu na spodní straně podlahoviny. 
Strany plastové podlahoviny MFLOR mohou být v závislosti na druhu a typu použité podlahoviny 
rýhované. Tyto rýhy nikdy nespatříte. 
 
K odstraňování zbytků lepidel nikdy nepoužívejte rozpouštědla. Zbytky lepidla odstraňte okamžitě 
pomocí vlhké látky. Zaschlý zbytek lepidla lze odstranit pomocí vody a mýdla za předpokladu 
správné kombinace s typem houby používané pro odstraňování nečistot z předního skla. 
 
Pro zajištění optimální ochrany vaší podlahy po dokončení pokládky si pečlivě přečtěte pokyny pro 
údržbu mFLOR a řiďte se jimi.  


