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Potřebné nástroje
Níže jsou uvedeny doporučené nástroje pro
montáž mFLORLOCK:

• Nůž

• Tužka

• Pravítko/měřicí pásmo

• Řezač pásů
• Rozpěrné vložky

• Úhloměr zkosení

1. Základní pokyny

Než začnete, zkontrolujte vždy kvalitu
dodaných výrobků. Pokud tak neučiníte,
nemůžeme uznat žádné pozdější
reklamace týkající se již rozřezaného nebo
namontovaného zboží. Odpovídající barvy
budou zaručeny pouze u výrobků, které
jsou dodány v rámci jedné dodávky.

Montáž mFLORLOCK byste měli provádět
až poté, co ji necháte aklimatizovat v
malých hromádkách v dotčené místnosti po
24 hodin. Poté ji namontujte ve směru od
nejdůležitějšího zdroje světla v místnosti.
Podélná montáž mFLORLOCK se uplatní v
dlouhých, úzkých místnostech. Přesah
spojovacích konců by neměl být menší než
30 cm. 

U dveří a přechodů použijte rozšiřovací
profil. U všech pevných objektů, radiátorů,
potrubí a zdí ponechejte volný prostor
nejméně 5 mm od hrany. Tyto rozšiřovací
otvory jsou důležité a nesmějí být zaplněny
(např. elektrickými kabely) ani zalepeny.

2. Příprava podlahy
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

vzdálenost 1 metru). Je-li to nutné, použijte
k vyrovnání povrchu vhodný vyrovnávací
prostředek. Přestože vám doporučujeme
odstranit původní podlahu, mFLORLOCK
můžete v některých případech namontovat
na její povrch. Pokud máte k výše
uvedenému konkrétní dotazy, kontaktujte
Oddělení služeb pro zákazníky.

Vnitřní klimatické podmínky:

mFLORLOCK je nutné montovat při okolní
teplotě mezi 18 °C a 25 °C. Vždy
kontaktujte naše Oddělení služeb pro
zákazníky před montáží v místnostech, kde
se může vyskytnout extrémní teplota (např.
ve sklenících). mFLORLOCK lze použít v
kombinaci s podlahovým vytápěním na
teplotu až 28 °C.

Musíte však zajistit, že teplota podlahy
za žádných okolností nep�esáhne 30 °C.

4. Další podrobnosti
Při odstraňování pásů, ať už kvůli jejich
přesunu nebo výměně, je důležité
nepoškodit spoje mFLORLOCK. Abyste
předešli poškození, dodržujte při
odstraňování podlahy níže uvedené
pokyny: nejprve poslední položenou řadu
pásů uvolněte spoje na podélné straně a
poté pokračujte u jednotlivých pásů na
jejich čelních spojích. Nyní můžete
odstranit celou podlahu pás po pásu, nebo
dokud nedosáhnete poškozeného pásu,
který je třeba vyměnit.

Posunovací/rozšiřovací hrany
U povrchových ploch přesahujících 100 m2
nebo v místnostech delších než 10 metrů je
nutné použít vhodný rozšiřovací profil.

5 . Zakončení
• Odstraňte všechny podpěrné vložky
• Při zarovnání lemů a zakončovacích hran

mějte na paměti, že použité pásy nebo
hrany nesmějí být nikdy připevněny k
podlaze

• Pro ukrytí pohybových hran potrubí
apod. se použijí růžice

• Zajistěte správné nakládání s odpadem

6. Údržba a čistění
mFLORLOCK je nutné pravidelně čistit;
způsob a rozsah čistění závisí na příslušné
ploše povrchu a na intenzitě využívání.
Přečtěte si pokyny pro čistění a údržbu
poskytnuté společností mFLOR. Množství
nečistoty, která se v místnosti usazuje, lze

výrazně snížit použitím čistých dveřních
rohoží. Ujistěte se, že tyto rohože nejsou
pouze položeny na povrchu podlahy, ale že
je v podlaze za tímto účelem vytvořen
zářez. Ujistěte se, že je namontována
dostatečná ochrana pod nábytkem a že
kancelářské židle jsou opatřeny měkkými
kolečky.

Po zarovnání podlahu očistěte.
Běžné čistění lze provést zametením nebo
vysátím podlahy, či přetřením mokrým
hadrem. Je-li podlaha příliš znečištěná,
použijte polyuretanový čisticí prostředek.
Všechny agresivní látky nebo takové látky,
které mohou na podlaze zanechat skvrny, je
třeba okamžitě odstranit. 
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3. Montáž podlahy

Upozorňujeme, že bez použití podkladní vrstvy nebude vaše záruka
platná. Pevnost podkladní vrstvy musí být nejméně 50 kPa. To
snižuje kročejový hluk a zesiluje podkladní vrstvu podlahy.

V místnosti, kde podlahu pokládáte, vždy postupujte zleva doprava.
To znamená, že pásy budou zarovnány stranou s drážkou proti zdi.
Pomocí rozpěrných vložek vytvořte alespoň 5mm rozšiřovací drážky.
První pás položte stranou s drážkou proti zdi, poté umístěte druhý a
všechny další pásy proti zdi (Obrázek 2).

Chcete-li přidat další řady, stačí položit pásy do podélné drážky v
předchozí řadě, která byla již položena a její čelní konce
namontovány (Obrázek 1), a otočit je společně pod úhlem zhruba
30 stupňů (Obrázek 4). Během této operace může být užitečné
ponechat čelní spojení zavřená s využitím několika montážních
kusů. (Obrázek 3). Poznámka: Vždy se ujistěte, že od všech pevných
objektů, zdí, rámů, hran skříní apod. je vždy zachována rozšiřovací
mezera nejméně 5 mm, a to i při montáži poslední řady!

Zaklapávací vinylové pásy Montážní pokyny


