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Odporúčania pre inštaláciu podláh pre bytové použitie.

Inštalácia
• Pred inštaláciou musí byť povrch podlahy hladký, tvrdý, čistý a suchý. Úroveňvlhkosti nesmie presiahnuť 2,5% 
 a na povrchu sa nesmú vyskytovať žiadne stopy po maľbe, laku, vosku, olejoch, rozpúšťadlách alebo iných cudzích 
 látkach, ktoré by mohli podlahovú krytinu znečistiť.
• Podlahová krytina musí byť uskladnená v miestnosti, kde bude pokladaná, a to po dobu najmenej 24 hodín pred inšta-
 láciou, aby sa tým umožnila jej adaptácia na minimálnu teplotu 18 °C.
• Materiál sa musí pred pokladaním skontrolovať a dodávateľ musí byť v prípade akýchkoľvek nedostatkov okamžite 
 informovaný. 

Pokladanie
Aby ste sa vyvarovali akýchkoľvek rizík pohybu počas používania, podlahovú krytinu zaistite okolo obvodu miestnosti pomo-
cou obojstrannej lepiacej pásky.

Ak povrch, ktorý budete pokrývať, potrebuje niekoľko dĺžok, prosíme, poznamenajte si nasledujúce odporúčania:   

pre vzorované a zdobené podlahové krytiny
* pokladajte dĺžky v smere v akom sa prirodzene rozbaľujú
* prekrývajte dĺžky, aby spájali vzor alebo zdobenie, a prerežte obe vrstvy pomocou noža s rovným ostrím a rovnou čepeľou.

pre jednofarebné a nevzorované podlahové krytiny
* pokladajte dĺžky striedavo zadnou časťou k prednej a prekrývajúc sa
* použite nôž s rovným ostrím k vytvoreniu čistého spojenia.

V určitých prípadoch sa podlahár bude musieť pred rezaním rozhodnúť pre najprijateľnejšie umiestnenie dĺžok. Aby ste zaistili, 
že spojenia zostanú po čase čisté, je príhodné ich zvariť za studena pomocou vhodného tekutého utesnenia.

Kompletne lepená inštalácia
Zodpovednosť týkajúca sa kvality lepidiel a ich použitia v súlade s odporúčaniami výrobcu lepidiel, je zodpovednosťou výrob-
cov lepidiel a podlahárov. Výrobca nemôže zodpovedať za akékoľvek zlyhanie vyplývajúce z použitia vybraného lepidla.

- Použite jemne zubaté hladidlo (1,5 mm x 5 mm) na nanesenie lepidla.
- Zaistite, aby bol podkladový povrch dokonale pripravený; základné nátery, patentované plechové výrobky a samo vyrovná-
vacie zložky by mali byť uplatnené / inštalované podľa odporúčaní výrobcu alebo noriem príslušnej krajiny, ktoré sa k príprave 
vzťahujú.
- Používajte iba akrilové emulzné a disperzné lepidlá.
- Emulzné lepidlá sú citlivé na mráz, preto môže byť ich použitie zaručené iba v teplom ovzduší.
- Akrilové emulzné a disperzné lepidlá majú mieru spotreby medzi 250 a 350g / m² v závislosti na podložení podlahovej kryti-
ny a priepustnosti povrchu podkladovej vrstvy.
- Ako náhle nanesiete lepidlo, umiestnite podlahovú krytinu do vlhkého lepidla a uhlaďte povrch podlahovej krytiny rovno-
merne do lepidla pod ňou. Toto zabezpečí, dosiahnutie rovnomerného spojenia, a tiež, že nebude viditeľné žiadne presvitajú-
ce vrúbkovanie.
- Pešia prevádzka a inštalácia nábytku nie sú prípustné, kým neuplynie doba 24 - 28 hodín od dokončenia inštalácie.


