
mFLOR  a  podlahové  vykurovanie 

Podlahové vykurovanie ako zdroj tepla nadobúda stále viac na význame. A nie pre nič za nič, pretože okrem 
vysokého stupňa pohodlia ponúka mnoho iných výhod. V ďalšom texte sa budeme zaoberať rôznymi sys-
témami a spôsobmi povrchovej úpravy podláh pomocou vinylových pásov a dlaždíc mFLOR.

 
Základné údaje

   Cirkulácia tepla v radiátoroch
 

Pocit tepla v domácom prostredí závisí na teplote a cirkulácii tepla v miestnosti. Okolitý vzduch je ohrie-
vaný radiátormi. Teplý vzduch stúpa k stropu, kde sa zhromažďuje, kým nevychladne. Vzduch potom klesá 
dole, čím vzniká prúdenie. V styku so studenou podlahou vzniká nepríjemný pocit: teplota je pociťovaná 
ako príliš nízka. Termostat bude nastavený na vyššiu teplotu a náklady na vykurovanie vzrastú. 

Pri podlahovom vykurovaní je teplo odovzdávané rovnomerne na celú podlahou. Sálavé teplo zahrieva 
nohy a vytvára pocit pohodlia. Veľká výhrevná plocha a mierna teplota podlahy vytvárajú len malý pohyb 
vzduchu. Dochádza len k malému premiestňovaniu prachu a príjemný pocit tepla vzniká pri primeranej 
úrovni vlhkosti.
 

 Cirkulácia tepla pri podlahovom vykurovaní 

Tepelný odpor

Teplo z podlahového vykurovania je odovzdávané do ovzdušia. Tento prenos tepla prebieha cez podkla-
dovú vrstvu podlahy a podlahovú krytinu. Podkladová vrstva a podlahová krytina spomaľujú prenos tepla 
v závislosti na izolačnej schopnosti materiálov pod podlahovým kúrením. Určujúcimi faktormi sú tepelná 
vodivosť (λ) a hrúbka materiálu. Tento tepelný odpor je možné vypočítať pomocou nasledujúceho vzorca:
 
     Hrúbka materiálu (m)
Tepelný odpor (hodn. Rm) =  ----------------------------------------------------
     Tepelná vodivosť (λ) 

Tepelný odpor je vyjadrený v m²K/W.
Pre účinný prenos tepla pri primárnom ohreve je spravidla dodržované nasledujúce pravidlo: 0,14 m2K/W.
Z tohto dôvodu musí byť presný tepelný odpor výrobku vždy uvedený v technickej špecifikácii pre každú 



podkladovú vrstvu podlahy a každú podlahovú krytinu (ISO 8302). 
Doplnením zodpovedajúcich čísel pre podlahovú krytinu a podkladovú vrstvu podlahy dohromady  
je možné stanoviť vhodnosť príslušnej kombinácie pre podlahové vykurovanie. Nakoniec môže maximálny 
výsledok dosahovať vyššie uvedené hodnoty podľa normy. 

mFLOR –  podlaha s inovačným  designom 

Vinylové pásy a dlaždice (známe tiež ako PVC podlahy) sú pokladané v rastúcom počte domácností.  
Je to logické, pretože ponúkajú mnoho výhod. Vyzerajú prírodne, vytvárajú pohodlnú domácu / pracovnú 
atmosféru a ľahko sa udržiavajú. 

Použitie podláh mFLOR je tiež pohodlné a praktické. Sú vode vzdorné, môžu byť teda použité vo vlhkých 
priestoroch, dajú sa ľahko čistiť, sú veľmi odolné proti opotrebeniu a porušeniu a je na ne poskytovaná 
15-ročná záruka. 
Podlahy mFLOR sú tiež vhodné pre systémy podlahového vykurovania a chladenia. Veľkou výhodou je ich 
tepelný odpor, ktorý je približne 0,013 m2K / W (EN 12667; ISO 8302). 
V kombinácii s väčšinou bežných podkladových vrstiev nie je uvedená hodnota podľa normy prekročená, 
takže je možné použiť ich pre podlahové vykurovanie a chladenie. 
Dizajnové podlahy mFLOR preto predstavujú optimálne podlahová riešenie.

 Podlahové  vykurovanie 

Rozlišujeme dva typy podlahového vykurovania:
 − bežné podlahové vykurovanie pripojené k centrálnemu ohrievaciemu kotlu alebo komunálnemu  
     rozvodu tepla
 − elektrické podlahové vykurovanie

 Bežné  podlahové  vykurovanie 
Vykurovacie rúrky alebo hadice bežného podlahového vykurovania sú umiestnené v krycej podlahe a pri-
pojené cez rozvádzač k centrálnemu ohrievaciemu kotlu alebo komunálnemu rozvodu tepla. Rúrky alebo 
hadice možno zabudovať do podlahy dvoma spôsobmi:
 
# Zafrézovaním (bezprašným) do krycej podlahy (anhydrit alebo piesok / cement) 
# Za použitia montážneho systému, pomocou ktorého sú rúry alebo hadice namontované na sieť z pozin-
kovaného oceľového drôtu a na ne je položená krycia podlaha.

 Zafrézovánie  alebo  montážny  systém 

dlaždicová podlaha ---------------------------------------------------------
dvojitá podlaha (vyrovnávací vrstva)--------------------------------------
vykurovanie  -----------------------------------------------------------------------------
súčasná podlaha ---------------------------------------------------------------------------



Pri zafrézovaní sú vykurovacie rúrky pokladané priamo do vyrovnávacej podlahy do hĺbky približne 5 
cm (merané od spodku vykurovacích rúrok). 
Keď prekrývajúca podlaha chýba (alebo ju možno v konštrukcii vynechať), je vhodné použiť montážny  
systém.

V tomto prípade sú rúry alebo hadice namontované na sieť z oceľového drôtu vo vzdialenosti 10-15 cm. 
Výška tejto konštrukcie je asi 2 cm. Následne je položená krycia podlaha (anhydrit alebo piesok / cement). 
Doporučená výška krycej podlahy je asi 5 cm. Rúrky alebo hadice sú takto položené minimálne 3 cm pod 
povrchom.

Pretože rúrky ležia v podlahe trochu hlbšie, podlaha pod podlahovou krytinou mFLOR je ohrievaná veľmi 
rovnomerne. Teplota podlahy môže byť nastavená maximálne na 28 oC!

Dôležité

− Hrúbka krycej podlahy na rúrkach ústredného kúrenia musí byť minimálne 30 mm.
− Je nutné dodržovať ďalej uvedený diagram ohrievania. Odporúčame, aby teplota podlahového vykuro-
vania bola znížená asi na 15 ° C v čase 24 hodín pred pokladaním podlahovej krytiny a postupne znovu 
zvyšovaná až po uplynutí minimálne 24 hodín po položení rýchlosťou 5 ° C / deň.

Diagram ohrevu pre teplovodné podlahové vykurovanie

Teplota ohrevu

 Poznámka: Povrchová teplota parketovej podlahovej krytiny nesmie prekročiť 25 oC (max. 28 oC).

Použitie  mFLOR  pre  bežné  podlahové  vykurovanie 
1)   Naneste na podlahu vrstvu 044 Europrimer Multi. 
2)  V prípade zafrézovania podlahového vykurovania utesnite drážky prípravkom 945 Europlan Solid. 
 Najprv vždy skontrolujte, či sú rúry pevne uchytené (upnuté) na mieste! 
3)  Vyrovnajte pieskovú / cementovú podlahu pomocou 990 Europlan Direct a anhydritovú  
 podlahu pomocou 925 Europlan Alphy Direct. Ideálna minimálna hĺbka je 3 mm (určite v prípade  
 zafrézovaného podlahového vykurovania). 
4) Prilepte podlahovú krytinu pomocou Metrotack 201 alebo 640 Eurostar Special.



Elektrické  podlahové  vykurovanie 
V prípade elektrického podlahového vykurovania zaisťujú ohrev elektrické káble. Tie sú inštalované na 
vykurovacích rohožiach (hrúbka 3,5 mm: a ľahko umiestnené pod podlahovú krytinu pre zabudovanie do 
lepidla), alebo - na väčších plochách (približne nad 10 m2) - s voľnými vykurovacími káblami, rozmiestne-
nými v slučkách nad ohrievaným povrchom.

Použitie  mFLOR  pre  elektrické  podlahové  vykurovanie 
1) Káble musia byť najprv položené (závrtné skrutky a pod.) Do hladkého základu v súlade s pokynmi  
 výrobcu. Podlahové vykurovacie rohože s „otvorenou štruktúrou“ je možné prilepiť pomocou  
 540 Eurosafe Special alebo 640 Eurostar Special. 
2)  Naneste na kryciu podlahu vrstvu 044 Europrimer Multi. Okolo nej umiestnite proti stenám  
 802 Randstroken (lemovanie). 
3)  Vyrovnajte pieskovú / cementovú podlahu pomocou 990 Europlan Direct a anhydritovú podlahu  
 pomocou 925 Europlan Alphy Direct. Minimálna hrúbka vyrovnania je 3 mm (pre dostatočný  
 rozvod teplaa pevnosť). Ak je to možné, použite 811 Renovezels na zaistenie mimoriadnej pevnosti. 
4)  Prilepte podlahovú krytinu pomocou Metrotack 201 alebo 640 Eurostar Special. Elektrické  
 podlahové vykurovanie nepoužívajte minimálne 48 hodín po montáži.


