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NÁVOD NA POKLÁDKU

Relativní vlhkost betonového podkladu nesmí překročit 85 % (<2.0 % CM). Teplota během instalace a také  

teplota podkladu a samotného materiálu by měla být alespoň +18 °C (68 °F). Před samotnou pokládkou se ujistěte,  

že nivelační hmoty dostatečně vyschly.

Používejte akrylové disperzní lepidla na vodní bázi, které jsou schváleny výrobcem Upofloor: Ardex Premium  

AF 2100, Uzin KE 66, Mapei V4SP. 

Pokládku provádějte dle instrukcí výrobce lepidla, kontaktní či nekontaktní metodou lepení. Dávejte pozor  

na absorpční schopnost podkladu, adhezní vlastnosti, množství a okolní podmínky. Podlaha Upofloor nesmí být  

instalována přímo na povrch jiné, stávající podlahové krytiny.

 

Pokud instalujete podlahu na pevný, nenasákavý podklad, musí být vyrovnávací vrstva dostatečně silná (alespoň  

2 mm) a musí tvořit rovnoměrný a absorpční základ pro lepidlo. Před pokládkou se ujistěte, že nivelační hmoty jsou 

zcela vyschlé.

Podlahové vytápění:
U vyhřívaných podlahových konstrukcí je možné, že vlhkost se bude kondenzovat pod povrchem materiálu, pokud 

je tento výrazně chladnější, než samotná podkladová konstrukce. Je důležité, aby bylo zajištěno, že se podlahová 

konstrukce nebude přehřívat. Několik dní před pokládkou snižte teplotu vyhřívaného podkladu na instalační úroveň 

a tato teplota musí být nadále stabilně udržována ještě 1 týden po pokládce. Poté pomalu a postupně navyšujte 

teplotu. Maximální teplota povrchu nesmí přesáhnout +28 °C.

Pokud instalujete podlahu Upofloor na dřevěnou či jinou deskovou podlahu, zajistěte, aby byly minimalizovány 

pohyby v podkladu při kolísání vlhkosti.

V jedné místnosti používejte pouze stejné číslo šarže materiálů.

Podlaha musí být převálcována, dokud je lepidlo stále čerstvé. Hmotnost válce by měla být 50 – 70 kg. Válcování 

zabrání vzniku adhezivních aplikačních čar a zářezů na hotovém povrchu podlahy.

Vyhněte se chůzi po podlaze a stěhování nábytku, dokud není lepidlo zcela zaschnuté.

Po pokládce podlahu zakryjte vhodným ochranným materiálem před stavebními úkony. Tento ochranný materiál 

přilepujte pouze k sobě vzájemně, ne přímo na podlahu.

 

Výrobce Upofloor neručí za správnou funkčnost podlahy v případě, že nebudou dodrženy tyto pokyny pro pokládku.


