
 
 

mFLOR a podlahové vytápění 
 
Podlahové vytápění jako zdroj tepla nabývá stále více na významu. A ne pro nic za nic, protože kromě 
vysokého stupně pohodlí nabízí mnoho jiných výhod. V dalším se budeme zabývat různými systémy a 
způsoby povrchové úpravy podlah pomocí vinylových pásů a dlaždic mFLOR. 
 
 

Základní údaje 

Cirkulace tepla v 
radiátorech  

 

Pocit tepla v domácím prostředí závisí na 
teplotě a cirkulaci tepla v místnosti. Okolní 
vzduch je ohříván radiátory. Teplý vzduch 
stoupá ke stropu, kde se shromažďuje, 
dokud nezchladne. Vzduch potom klesá 
dolů, čímž vzniká proudění. Ve styku se 
studenou podlahou vzniká nepříjemný 
pocit: teplota je pociťována jako příliš 
nízká. Termostat bude nastaven na vyšší 
teplotu a náklady na vytápění vzrostou.   

Při podlahovém vytápění je teplo 
předáváno rovnoměrně celou podlahou. 
Sálavé teplo zahřívá nohy a vytváří pocit 
pohodlí. Velká výhřevná plocha a mírná 
teplota podlahy vytvářejí jen malý pohyb 
vzduchu. Dochází jen k malému 
přemísťování prachu a příjemný pocit tepla 
vzniká při přiměřené úrovni vlhkosti. 

 

Cirkulace tepla při 
podlahovém vytápění  

 
 

Tepelný odpor 

Teplo z podlahového vytápění je předáváno do ovzduší. Tento přenos tepla probíhá přes podkladní 
vrstvu podlahy a podlahovou krytinu. Podkladní vrstva a podlahová krytina zpomalují přenos tepla 
v závislosti na izolační schopnosti materiálů pod podlahovým topením. Určujícími faktory jsou 
tepelná vodivost (λ) a tloušťka materiálu. Tento tepelný odpor lze vypočítat pomocí následujícího 
vzorce: 

Tepelný odpor (hodn. Rm) =                        
Tloušťka materiálu (m) 

 
Tepelná vodivost (λ) 

 

 
Tepelný odpor je vyjádřen v m²K/W. 
Pro účinný přenos tepla při primárním ohřevu je zpravidla dodržováno následující pravidlo: 0,14 

m2K/W. 
  
Z tohoto důvodu musí být přesný tepelný odpor výrobku vždy uvedený v technické specifikaci pro 
každou podkladní vrstvu podlahy a každou podlahovou krytinu (ISO 8302). 
Doplněním odpovídajících čísel pro podlahovou krytinu a podkladní vrstvu podlahy dohromady je 
možné stanovit vhodnost příslušné kombinace pro podlahové vytápění. Nakonec může maximální 
výsledek dosahovat výše uvedené hodnoty dle normy. 
 

 



mFLOR – podlaha s inovačním designem 
Vinylové pásy a dlaždice (známé také jako PVC podlahy) jsou pokládány v rostoucím počtu 
domácností. Je to logické, protože nabízejí mnoho výhod. Vypadají přírodně, vytvářejí pohodlnou 
domácí/pracovní atmosféru a jsou snadno udržovatelné. 
 
Použití podlah mFLOR je také pohodlné a praktické. Jsou vodovzdorné, mohou být tedy použity ve 
vlhkých prostorech, lze je snadno čistit, jsou velmi odolné proti opotřebení a porušení a je na ně 
poskytována 15letá záruka. 
Podlahy mFLOR jsou také vhodné pro systémy podlahového vytápění a chlazení. 

Především je jejich tepelný odpor přibližně 0,013 m2K/W (EN 12667; ISO 8302). 
V kombinaci s většinou běžných podkladních vrstev není uvedená hodnota dle normy překročena, 
takže je lze použít pro podlahové vytápění a chlazení. 
Designové podlahy mFLOR proto představují optimální podlahová řešení. 
 
 

Podlahové vytápění 
Rozlišujeme dva typy podlahového vytápění: 

 běžné podlahové vytápění připojené k centrálnímu ohřívacímu kotli nebo komunálnímu 
rozvodu tepla 

 elektrické podlahové vytápění 
 
 

Běžné podlahové vytápění 
Topné trubky nebo hadice běžného podlahového vytápění jsou umístěné v krycí podlaze a připojené 
přes rozvaděč k centrálnímu ohřívacímu kotli nebo komunálnímu rozvodu tepla. Trubky nebo hadice 
lze zabudovat do podlahy dvěma způsoby: 
#  zafrézováním (bezprašným) do krycí podlahy (anhydrit nebo písek/cement)  
#  za použití montážního systému, pomocí kterého jsou trubky nebo hadice namontovány na síť 
z pozinkovaného ocelového drátu a na ně je položena krycí podlaha.  
 

 

Zafrézování nebo montážní systém 
 

 

 

Při zafrézování jsou topné trubky pokládány přímo do vyrovnávací podlahy do hloubky přibližně 5 cm 
(měřeno od spodku topných trubek).  
Jestliže krycí podlaha chybí (nebo ji lze v konstrukci vynechat), je vhodné použít montážní systém. 
V tomto případě jsou trubky nebo hadice namontovány na síť z ocelového drátu ve vzdálenosti 10–15 
cm.  
Výška této konstrukce je asi 2 cm. Následně je položena krycí podlaha (anhydrit nebo písek/cement). 
Doporučená výška krycí podlahy je asi 5 cm. Trubky nebo hadice jsou takto položené minimálně 3 cm 
pod povrchem. 
 
Protože trubky leží v podlaze poněkud hlouběji, podlaha pod podlahovou krytinou mFLOR je ohřívána 
velmi rovnoměrně. Teplota podlahy smí být nastavena maximálně na 28 oC! 

 

Důležité… 
 Tloušťka krycí podlahy na trubkách ústředního vytápění musí být minimálně 30 mm. 
 Je nutné dodržovat dále uvedený diagram ohřívání. Doporučujeme, aby teplota 

podlahového vytápění byla snížena asi na 15 oC v době 24 hodin před pokládkou podlahové 

dlaždicová podlaha       
    dvojitá podlaha (vyrovnávací vrstva)  
        vytápění 
            stávající podlaha 



krytiny a postupně znovu zvyšována až po uplynutí minimálně 24 hodin po pokládce rychlostí 
5 °C/den. 

 

Diagram ohřevu pro teplovodní podlahové vytápění 

 
 

Poznámka: Povrchová teplota parketové podlahové krytiny nesmí překročit 25 oC (max. 28 oC). 
 

Použití mFLOR pro běžné podlahové vytápění 
1) Naneste na podlahu vrstvu 044 Europrimer Multi. 
2) V případě zafrézování podlahového vytápění utěsněte drážky přípravkem 945 Europlan Solid. 

Nejprve vždy zkontrolujte, zda jsou trubky pevně uchyceny (upnuty) na místě! 

3) Vyrovnejte pískovou/cementovou podlahu pomocí 990 Europlan Direct a anhydritovou podlahu 
pomocí 925 Europlan Alphy Direct. Ideální minimální hloubka je 3 mm (určitě v případě 
zafrézovaného podlahového vytápění). 

4) Přilepte podlahovou krytinu pomocí Metrotack 201 nebo 640 Eurostar Special. 
 

Elektrické podlahové vytápění  
V případě elektrického podlahového vytápění zajišťují ohřev elektrické kabely. Ty jsou instalovány na 
topných rohožích (tloušťka 3,5 mm: a snadno umístěny pod podlahovou krytinu pro zabudování do 
lepidla), nebo – na větších plochách (přibližně nad 10 m2) – s volnými topnými kabely, rozmístěnými 
ve smyčkách nad ohřívaným povrchem. 
 
 

Použití mFLOR pro elektrické podlahové vytápění 
1) Kabely musí být nejprve položeny (závrtné šrouby apod.) do hladkého základu v souladu s pokyny 

výrobce. Podlahové topné rohože s „otevřenou strukturou“ lze přilepit pomocí 540 Eurosafe 
Special nebo 640 Eurostar Special.  

2) Naneste na krycí podlahu vrstvu 044 Europrimer Multi. Okolo ní umístěte proti stěnám 802 
Randstroken (lemování). 

3) Vyrovnejte pískovou/cementovou podlahu pomocí 990 Europlan Direct a anhydritovou podlahu 
pomocí 925 Europlan Alphy Direct. Minimální tloušťka vyrovnání je 3 mm (pro dostatečný rozvod 
tepla a pevnost). Je-li to možné, použijte 811 Renovezels k zajištění mimořádné pevnosti. 

4) Přilepte podlahovou krytinu pomocí Metrotack 201 nebo 640 Eurostar Special. Elektrické 
podlahové vytápění nepoužívejte minimálně 48 hodin po montáži. 

Teplota ohřevu 

 

21 dnů bez 
ohřevu 

5 dnů  7 dnů 4 dny  7 dnů 7 dnů 

Doba, kdy je 
složená 
podlaha v 
klidu 

Zahřívání Max. teplota 
zahřívání bez 
přerušení 

Ochlazo
vání 

Vypnutí ohřívání Ohřev na max. 45 
oC a ochlazování 

Pokládka při 
teplotě topení 
max. 25 °C a 
pokojové 
teplotě 18–
20 °C 

Ohřev na 
normální 
teplotu během 
chladného 
období 


