
Všeobecné pokyny pro plovoucí podlahy Witex 

Před pokládkou proveďte kontrolu jednotlivých dílců. Zpracováním vadného materiálu zaniká nárok na 
reklamaci. 

Mezivrstva
Mezivrstvy mohou mít v závislosti na podkladu rozhodující vliv na pohodlí při bydlení. Některé 
podlahové krytiny Witex mají integrovanou podložku sloužící k tlumení kročejového hluku. Pro 
všechny ostatní kolekce použijte prosím originální mezivrstvy Witex (Profi-Ripp 2,5 mm, Combi-Matte 
3 mm, Sound Protect 2 mm a 2,8 mm, fólie Witex Combi 2 mm). 

Přeprava - skladování - aklimatizace
Hrany podlahové krytiny Witex jsou chráněny prostřednictvím lepenkového obalu a jsou zabaleny ve 
fólii. To chrání balíky proti zašpinění a působení vlhkosti po dobu přepravy. Fólie však neposkytuje 
trvalou ochranu proti vlhkosti a nenahrazuje skladování na suchém místo. 

Dbejte prosím našich následujících pokynů. 

• Nikdy nepřepravujte a neskladujte podlahové krytiny Witex v poloze nastojato, nýbrž vždy 
v poloze naležato na rovné podložce. 

• Podlahové krytiny Witex temperujte v uzavřených balících po dobu 48 hodin před pokládkou v 
prostoru, kde bude probíhat pokládka. 

• Klima pro pokládku: 
Teplota podlahy  > 15 °C 
Teplota v místnosti > 18 °C 
Vlhkost vzduchu  < 60 % 

• Otevírejte vždy pouze to balení, které je bezprostředně zapotřebí k pokládce. 
• Dílce z již otevřeného balení ihned pokládejte nebo obal opět uzavřete lepicí páskou. 

Požadavky na podklad
Podklad pro pokládku musí vždy splňovat platné normy pro pokládku a musí být suchý, rovný, čistý  
a únosný. Podklad je třeba zbavit všech nečistot, jako je např. písek. Doporučujeme podklad nejprve 
zamést a poté jej ještě jednou vysát vysavačem. Případné zbytky lepidla je třeba odstranit, popř. 
zneutralizovat. U starých palubkových podlah je nutné provést zkoušku pevnosti, došroubovat je, aby 
se předešlo vrzání, a případně je vyrovnat. 

Podlahové krytiny Witex jsou vhodné k plovoucí pokládce na jakýkoliv druh potěrů (včetně
vyhřívaných mazanin), na stávající podlahy dřevěné, palubkové nebo z dřevotřískových desek, na 
PVC, podlahové krytiny z plastů a linoleum, na kamenné, keramické a mramorové podlahy (před 
pokládkou je nutné provést čištění). Je třeba odstranit stávající kobercové krytiny a vpichovanou plsť! 

Zbytková vlhkost cementového potěru (minimální stáří zpravidla 28 dní) musí být < 2,0 CM %, 
u anhydritových potěrů < 0,5 CM %. U tekutých potěrů dodržujte tytéž údaje výrobce o zralosti ke 
kladení krytin, jako platí u pokládky parket. U dřevěných podlah nebo jiných dřevěných podlahových 
konstrukcí musí být rovnovážná vlhkost dřeva při relativní vlhkosti vzduchu max. 50 %. U podlahového 
vytápění musí být navíc dokončeny 2 po sobě jdoucí procesy zahřívání v souladu se zahřívacím 
protokolem. 

Pokládka vždy vyžaduje přídavnou parozábranu z polyetylénové fólie o tloušťce min. 0,2 mm (nebo 
technicky rovnocennou). Tato parozábrana, popř. izolace proti vlhkosti, bude kladena pod mezivrstvu. 
U nepodsklepených místností, klenbových stropů nebo průjezdů je třeba použít fólii z plastické hmoty 
o min. tloušťce 1,2 mm. Totéž platí i pro pokládku nad místnostmi s obzvlášť vysokou vlhkostí 
vzduchu nebo při pokládce přímo na beton. 

Je třeba dodržet tolerance rovinnosti dle normy DIN 18202, tabulka 3 řádek 4 (např. u měřené délky  
1 m je tolerance rovinnosti max. 3 mm). Podklady, které překračují přípustnou toleranci, musí být 
vyrovnány pomocí vhodné vyrovnávací popř. nivelační hmoty. 

Podklad musí být rovnoměrně pevný a nesmí být poddajný/ pružit ve větší míře než v rámci dříve 
uvedených tolerancí, aby byl schopný pojmout zatížení daného využití. 


