
Návod na pokladanie vinylovej podlahy 1FLOOR so zámkom
   

1. Nástroje
 
K pokladaniu krytiny 1FLOOR budete potrebovať nasledujúce nástroje:

•  podlahársky nôž rovný
•  Ceruzku / príložník (dierovaný kotúč)
•  Gumové kladivko
•  Skladací meter / meracie pásmo
•  Nožnice na lišty
•  rozperky (klinky)
•  Príp. rezačku dielov
•  Vŕtačku / Forstnerov vrták pre otvory na rúrky
•  Uholník / uholník s pohyblivým ramenom
•  Príp. náradie pre prípravu podkladu

2. Základné informácie 
Pred spracovaním dodaného tovaru sa presvedčte o jeho dokonalej kvalite. Prirezaný alebo už položený tovar nemôže 
byť neskôr reklamovaný. Rovnako farebnosť možno zaručiť len pri dodávke z jednej výrobnej série (šarže).

Pokladaniu krytiny 1FLOOR spravidla predchádza 24-hodinová aklimatizácia v miestnosti plánovaného pokladania, paralelne 
s hlavným zdrojom svetla v miestnosti. V dlhých, úzkych miestnostiach pokladajte pozdĺžne. To výrazne zlepší vlastnú stabilitu.

Pri pokladaní vo viacerých miestnostiach prosím oddeľte plochy v mieste dverí popr. priechodov pomocou profi lov, 
ktoré sú na to určené. Medzi hranami a ostatnými pevnými predmetmi, priechodkami trubiek a múrmi je potrebné dodržiavať 
vzdialenosť minimálne 3mm. Táto bezpodmienečne nutná dilatačná špára nesmie byť prekrytá ani osadená elektrickým káblom 
a pod.

Existujúce drevené zárubne dverí je možné skrátiť. Tiež pod zárubňami dverí dbajte na zachovanie dostatočnej dilatačné škáry,
min. 3 mm. Ak by lamela nešla postaviť pod požadovaným uhlom zámku, potom spojte naplocho ležiace lamely. Ak nebudete
skracovať dverové zárubne, musíte medzi krytinou 1FLOOR a zárubňou počítať s dilatačnou škárou aspoň 3 mm.

3. Príprava podkladu 

Pripravte podklad podľa normy DIN 18365. Podklad musí byť rovný (DIN 18202 tolerancia rovinnosti, tzn. výškový rozdiel maxi-
málne 1mm / m). Vyrovnajte popr. povrch pomocou vhodnej stierkovej hmoty. V zásade sa odporúča odstrániť staré podlahové 
krytiny. Individuálne riešenie len po porade s nižšie uvedenou infolinkou pre pokladanie.

3a. Klimatické podmienky v miestnosti
 
Krytinu 1FLOOR je možné pokladať bez problémov pri izbovej teplote medzi 18 ° C a 35 ° C.

4. Kladenie
 
Pre nasledujúce oblasti použitia odporúčame použiť našu podložku SilentCOMFORT

•  Optimalizácia miery krokového a priestorového hluku
•  Premostenie malých škár, napríklad pri keramických dlaždiciach
•  Pri pokladaní čiastkových plôch k zníženiu pohybu plochy (Drift)

Podložku SilentCOMFORT použite vždy, pokiaľ pokladáte na tieto podklady:

•  Laminát / parkety
•  Všetky kamenné podklady, mramor
•  Dlažbu (rozmery špáry: <5 mm šírka a <2 mm hĺbka)
•  PVC
•  Všetky druhy poterov (nové i renovované)
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Na mieste pokladania pracujte vždy zľava doprava. Strana lamely s perom pri tom bude smerovať k stene. Postarajte sa s pomo-
cou vhodných rozperiek o to, aby dookola bola stála dilatačná špára o minimálnej šírke 3mm. Udržujte konzistentné pokladanie
v uhle 90 ° k miestnosti. U kónického tvaru múru musíte prípadne lamely, ktoré priliehajú na stenu, zodpovedajúcim spôsobom 
prispôsobiť.

Prvú lamelu položte tak, aby strana s perom ukazovala k stene, a k nej priložte druhú a všetky ďalšie lamely. Pokladajte čelné 
spoje tak, aby pera a drážky presne priliehali a uzamknite ich tlakom palca. Pre nasadenie ďalších radov jednoducho nasaďte 
lamely do pozdĺžnej drážky už položeného predchádzajúceho radu v uhle cca 30 ° a spustite ich dole. Po ich položení dôjde  
k uzamknutiu čelnej strany.

Vezmite nasledujúcu lamelu, zasuňte ju v uhle dlhšou stranou do lamely poslednej dokončenej rady, ktorá už je položená na 
zemi, a pri tom ju veďte tak tesne k čelnej strane už položenej lamely, ako je to len možné, a uzamknite ju. Stačí krátke stlačenie 
palcom alebo ľahké poklepanie gumovým kladivkom na priečnu skosenú hranu čelnej strany a už počujete ako nová lamela  
s kliknutím zaskočila - hotovo. Túto techniku použite pri pokladaní všetkých zostávajúcich radov a zostávajúcich plôch.

Dbajte na to, aby prekrytie škár bolo minimálne 30 cm. Pre položenie posledného radu najprv zmerajte vzdialenosť medzi  
stenou a položeným radom a preneste ju na lamelu. Posledná položená rada by mala pokiaľ možno zodpovedať polovičnej šírke 
lamely. Nezabudnite pri rezaní na 3mm širokú dilatačnú špáru medzi lamelami a stenou.

Aby ste schovali hranu lamiel, môžete eventuálne podrezať dverný rám, podlahovú lištu alebo lištu skrine. Ak použijete  
pri pokladaní túto metódu podrezania, musíte za podrezaním zohľadniť primeranú dilatačnú špáru.

Krok 1: Prvá rada  

Krok 2: Druhá rada  

Krok 3: Spustiť dole  

Spojenie čelných strán 

5. Zvláštnosti 
Aby ste zaistili možnosť opätovného pokladania a predišli poškodeniu spojov systému 1FLOOR, postupujte pri demontáži  
podlahy bezpodmienečne nasledovne: Najprv vyberte posledne položenú lamelu z čelného spoja a potom z pozdĺžneho spoja.
Teraz môžete plochu demontovať lamelu po lamele a alebo až k lamele, ktorú treba vymeniť.

5a. Dilatačné škáry 
U plôch o veľkosti od 100 m2 alebo od 10 m x 10 m musí byť inštalovaný vhodný profil pre dilatačné škáry. 

6. Dokončovacie práce 

•  Odstráňte všetky rozperky
•  Pri inštalácii podlahových líšt a ukončovacích profilov dbajte na to, aby ste lišty alebo profily nikdy nepripevňovali
 k podlahovej krytine.
•  Dilatačné škáry pred rúrami atď. musia byť opatrené krycími rozetami
•  Zvyšky lamiel prosím odovzdajte k riadnej likvidácii

7. Čistenie & starostlivosť
Krytina 1FLOOR by mala byť čistená v pravidelných intervaloch pomocou dvojstupňového vytierania, pričom charakter čistenia
a vynaložené úsilie sa riadi podľa oblasti použitia a miery zaťaženia. Nasadením účinných čistiacich zón a čistiacich rohoží pod-
statne znížite množstvo prinesených nečistôt. Dbajte prosím na to, aby ste pohyblivý nábytok opatrili filcovými podložkami. 
Vybavte prosím kancelárske stoličky a iné pojazdné predmety kolieskami typu (W).

Po dokončení pokladania je treba vykonať záverečné čistenie. K bežnému čisteniu môžete použiť zmeták, vysávač  
alebo vlhkú handru. Pri silnom znečistení použite PU čistiaci prostriedok. Všetky agresívne látky a látky, ktoré tvoria škvrny,  
musí byť z povrchu podlahy okamžite odstránené.

Prečítajte si k tejto téme aj naše aktuálne odporúčania týkajúce sa čistenia a čistiacich prostriedkov.


