
•  Spoje dielov medzi jednotlivými radmi musia byť dlhé min 20 cm.
•  Umiestnite prvú dosku do rohu miestnosti. 
•  Postupujte rovnakým spôsobom aj s druhou doskou a spojte čelnú časť druhej dosky s prvou. 
•  Na dokončenie prvého radu je nutné dosku zarezať v dĺžke, ktorá presahuje pokrývanú plochu. 
•  Pripojte dosku priečne v 45 º uhle kým nezačujete cvaknutie zámku a zarovnajte pomocou dorážadla. 
•  Vzdialenosť od steny a od všetkých pevných základov musí byť min 10 mm (min 1,5 mm na každý meter 
 vo väčšej miestnosti). 
•  Po dokončení pokladania odstráňte kliny. 
•  S ohľadom na svetlo musia byť dosky umiestnené pozdĺžne. 
•  Narežte dvere na výšku podlahy. Pre inštaláciu posledného radu: zmerajte zostávajúcu vzdialenosť 
 medzi stenou a posledným radom. Zarežte šírku dosiek a položte.

Po pokladaní

•  Po pokladaní umiestnite plstené podložky pod stoly, stoličky apod. Ak sťahujete ťažký nábytok, zdvihnite ho, 
    neťahajte. Kancelárske stoličky musia byť vybavené gumovými kolieskami s ohľadom na stanovené normy. 
•  Podlahové lišty, opravné pomôcky a čistiace prostriedky sú dôležitými doplnkami. Váš predajca Vám 
 pomôže s výberom príslušenstva.

Čistenie a údržba

•  Po inštalácii očistite podlahu vlhkou handrou, rovnako tak urobte aj pred inštaláciou líšt. 
•  Počas prvého čistenia použite špeciálny čistiaci prostriedok na vinylové podlahy. 
•  Podlaha musí byť pravidelne udržiavaná a čistená podľa triedy použitia, s vlhkou, dobre vyžmýkanou 
 handrou. 
•  Životnosť Vašej podlahy nezávisí len na samotnom užívaní, ale aj na jej údržbe a starostlivosti o ňu. 
 Používajte teda výhradne vhodné prostriedky a dodržujte dané inštrukcie. Nepoužívajte agresívne 
 prostriedky s glycerínom, môžu    poškodiť povrch Vašej podlahy.

Pri akýchkoľvek pochybnostiach sa obráťte na legislatívu UNE56810.
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Základné inštrukcie

•  Všetky podlahy 1FLOOR V5 môžu byť použité v kombinácii s nízko teplotným podlahovým vykurovaním 
     podľa nasledujúcich pokynov. Jedná sa o teplovodné alebo elektrické podlahové vykurovanie. 
• Podlahové kúrenie musí byť inštalované v súlade s dodržaním základných inštrukcií a pokynov výrobcu. 
  Podlaha musí byť položená plávajúcim spôsobom. Je odporúčané položiť podložku so vstavanou bariérou 
  proti vlhkosti alebo použiť samostatnú plastovou fóliou min 0,2 mm hrubú. V tomto prípade použite   
 jeden diel plastovej fólie, alebo niekoľko dielov, ale uistite sa, že cez seba presahujú min 20 cm a spojte ich  
 páskou dohromady. 

Výkon

•  Maximálny povolený tepelný odpor (R) podlahovej krytiny je 0,15 m2 K / W (EN 4725), aby bola dodržaná 
    norma úspory energie ustanovená a špecifikovaná CE organizáciou. 

Podlahové kúrenie

•  Podlahu je možné inštalovať na podlahové vykurovanie. 
•  10 dní pred položením je nutné udržať teplotu podlahového kúrenia na 25-30 º C. Uistite sa, že je všetka 
  možná vlhkosť odstránená. 
• Po inštalácii podlahy zvyšujte teplotu podlahového vykurovania postupne o 2-3 º C denne, až kým 
 nedosiahnete maximálnej teploty. Maximálna teplota musí byť udržaná min na 1 deň a po celú noc 
 na každý cm hrúbky podkladu. 
•  Následne znižujte teplotu o 2-3 º C denne, kým teplota podlahy nedosiahne 15 º C (tento proces potrvá 
    cca 10 dní).

Betón alebo stierka ako podklad

•  Typ stierky a metódy pokladania v kombinácii s podlahovým vykurovaním musí byť v súlade s pokynmi  
 výrobcu stierky aj výrobcu podlahového vykurovania. Pre dosiahnutie rovnomerného rozloženia tepla 
 po celej podlahe  nesmie byť vzdialenosť medzi jednotlivými vykurovacími telesami väčšia ako 30 cm.   
 Hĺbka umiestnenia vykurovacích telies je daná montážou podlahového kúrenia. 
•  Podklad musí byť dostatočne suchý v celej svojej hĺbke pri inštalácii podlahovej krytiny. Podľa CM metódy 
  maximum činí 1,5% pre cementové podlahy a maximálne 0,3% pre anhydritové podlahy. V nových 
 budovách, pred prvým spustením podlahového vykurovania, je potrebné pred inštaláciou podlahy uviesť  
 podlahové vykurovanie do prevádzky najmenej na dva týždne a min. na 21 dní po položení stierky 
 (max o 5 º C / deň). 
                - Na 50% výkonu na 2 týždne 
                - 100 % na posledné dva dni 
•  Pred položením stierky sa riaďte inštrukciami inštalačnej príručky. Protokol o vykurovacej skúške by ste  
 mali mať k dispozícii, ak nie, vyžiadajte si ho. 
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