
 
 

 
 

Návod na pokládku p řírodní podlahy PURLINE – kolekce wineo 1000 se zámk em 
 

Kontrola materiálu 
Zkontroluje zboží před pokládkou a ujistěte se, že je dodaná podlaha v perfektním stavu. 
Na již nařezanou či instalovanou podlahu se nevztahují reklamace týkající se viditelných vad 
materiálu.Výrobce garantuje, že dodaný materiál je z jedné výrobní várky. 
 
Aklimatizace materiálu 
Podlaha musí být aklimatizovaná v místě pokládky minimálně 24 hodin pře samotnou pokládkou. 
Teplota v místnosti musí být vyšší než 18 ˚C. Teplota podkladu musí být 15 až 25 ˚C. Relativní 
vlhkost nesmí přesáhnout 65%. Podlaha se aklimatizuje v neotevřených balících, horizontálně 
položených v malých hromadách. 
 
Podklad 
Připravte podklad dle stavebních instrukcí (VOB), část C pro podlahové práce, DIN 18365. 
Podklad musí být trvale suchý, rovný, čistý a nosný dle platných nařízení. 
Pro kalciumsulfátové potěry s podlahovým vytápěním (CA) nesmí být překročena zbytková vlhkost 
0,3% CM (a další specifikace dle DIN 18560). 
Dle DIN 18202 nesmí být překročena maximální výšková tolerance 3 mm na 1 metr. 
Podlahu nelze pokládat na textilní podlahové krytiny. 
U podkladů, kde nelze garantovat, že budou trvale suché, musí být použita parozábrana o tloušťce 
min. 2 mm. 
Je nutné použít podložku silentCOMFORT. 
 
Podlahové vytáp ění 
Pouze teplovodní podlahové vytápění. Teplota povrchu nesmí přesáhnout 27 ˚C. 
 
Pokládka wineo 1000 se zámkem 
Instalujte podlahu rovnoběžně s hlavním zdrojem světla. Vždy pracujte zleva doprava, pero čelem 
ke zdi. Uzavírejte zámek gumovým kladivem s bílou násadou. Oddělujte jednotlivé místnosti 
přechodovým profilem v oblasti dveří. Dodržujte odstupy od zdí a pevných objektů alespoň 5 mm. 
Dbejte na to, aby spoje byly vzhledem k předešlé řadě přesazeny nejméně o 30 cm. 

 
Důležité informace pro dokon čení pokládky 
Nikdy neupevňujte lišty k podlahám. Utěsněte dilatační spáry lištami nebo těsnící šňůrou, případně 
rozetami okolo potrubí. 

 
Péče a údržba 
Po pokládce a dokončení stavebních úprav očistěte podlahu dle platného návodu na údržbu. 
 
Upozorn ění 
Použití podlah wineo 1000 se zámkem v zimních zahradách či podobných prostorách s okny přes 
celé stěny, je z důvodu extrémních klimatických podmínek nutno nejdříve schválit výrobcem. 
Ve vlhkých místnostech do max. 10 m2, jako jsou koupelny či kuchyně, musí být dilatace utěsněny 
pomocí silikonu, aby voda nemohla pronikat pod instalovanou podlahu. Ve větších vlhkých 
prostorách doporučujeme použít těsnící pásku (viz. příslušenství) a následně ještě spáry vyplnit 
silikonem. 
V místnostech se silným slunečním zářením by měl být zajištěn dostatečný stín a dodrženy dilatace 
10 mm. 
Prostředky na bázi kaučuku (např. kola) mohou na polyuretanovém povrchu podlahy způsobit 
nevratné zabarvení. 
 
 


