
Návod k pokladaniu     Podlahy se zámkem 

Zaklapávacie vinylové pásy

Potrebné nástroje

Nižšie sú uvedené odporúčané nástroje pre montáž mFLORLOCK:

• Nôž
• Tužka
• Pravítko/meracie pásmo
• Rezač pásov
• Rozperné vložky
• Uhlomer skosenia

1. Základné pokyny

Skôr ako začnete, skontrolujte vždy kvalitu dodaných výrobkov. Ak tak neurobíte, nemôžeme uznať žiadne neskor-
šie reklamácie týkajúce sa už rozrezaného alebo namontovaného tovaru. Zodpovedajúce farby budú zaručené len 
pri výrobkoch, ktoré sú dodané v rámci jednej dodávky.
Montáž mFLORLOCK by ste mali vykonávať až potom, čo ju necháte aklimatizovať v malých kôpkach v miestnosti 
po dobu 24 hodín. Potom ju namontujte v smere od najdôležitejšieho zdroja svetla v miestnosti. Pozdĺžna montáž  
mFLORLOCK sa uplatní v dlhých, úzkych miestnostiach. Presah spojovacích koncov by nemal byť menší než 30 cm. 
U dverí a prechodov použite rozširovací profi l. U všetkých pevných objektov, radiátorov, potrubí a stien ponechajte 
voľný priestor najmenej 5 mm od hrany. Tieto rozširovacie otvory sú dôležité a nesmú byť zaplnené (napr. elektric-
kými káblami) ani zalepené.

2. Príprava podlahy

Pripravte podlahu v súlade s DIN 18365. Podlaha musí byť rovná, v jednej úrovni a odolná voči stlačeniu (tolerancia 
plochosti s maximálnym výškovým rozdielom 1 mm na vzdialenosť 1 metru). Ak je to nutné, použite k vyrovna-
niu povrchu vhodný vyrovnávací prostriedok. Aj keď Vám odporúčame odstrániť pôvodnú podlahu, mFLORLOCK 
môžete v niektorých prípadoch namontovať na jej povrch. Ak máte k vyššie uvedenému konkrétne otázky, 
kontaktujte Oddelenie služieb pre zákazníkov.

Vnútorné klimatické podmienky:

mFLORLOCK je nutné  montovať pri okolitej teplote medzi 18 °C a 25 °C. Vždy kontaktujte naše Oddelenie služieb 
pre zákazníkov pred montážou v miestnostiach, kde sa môže vyskytnúť extrémna teplota (napr. v skleníkoch). 
mFLORLOCK je možné použiť v kombinácii s podlahovým kúrením na teplotu až 28 °C. 

Musíte však zaistiť, že teplota podlahy za žiadnych okolností nepresiahne 30 °C. 

3. Montáž podlahy

Upozorňujeme, že bez použitia podkladovej vrstvy nebude vaša záruka platná. Pevnosť podkladovej vrstvy 
musí byť najmenej 50 kPa. To znižuje krokový hluk a zosilňuje podkladovú vrstvu podlahy.

LOCK



V miestnosti, kde podlahu pokladáte, vždy postupujte zľava doprava. To znamená, že pásy budú zarovnané stranou  
s drážkou proti múru. Pomocou rozperných vložiek vytvorte aspoň 5mm rozširovacie drážky. Prvý pás položte  
stranou s drážkou proti múru, potom umiestnite druhý a všetky ďalšie pásy proti múru (Obrázok 2). 
Ak chcete pridať ďalšie rady, stačí položiť pásy do pozdĺžnej drážky v predchádzajúcej rade, ktorá bola už polože-
ná a jej čelné konce namontované (Obrázok 1), a otočiť ich spoločne pod uhlom zhruba 30 stupňov (Obrázok 4).  
Počas tejto operácie môže byť užitočné ponechať čelné spojenie zatvorené s využitím niekoľkých montážnych  
kusov. (Obrázok 3). Poznámka: Vždy sa uistite, že od všetkých pevných objektov, múrov, rámov, hrán skríň a pod.  
je vždy zachovaná rozširovacia medzera najmenej 5 mm, a to aj pri montáži posledného radu! 

4. Ďalšie podrobnosti

Pri odstraňovaní pásov, či už kvôli ich presunu alebo výmene, je dôležité nepoškodiť spoje mFLORLOCK.  
Aby ste predišli poškodeniu, dodržiavajte pri odstraňovaní podlahy nižšie uvedené pokyny: najprv posledne  
položeným radom pásov uvoľnite spoje na pozdĺžnej strane a potom pokračujte pri jednotlivých pásoch na ich 
čelných spojoch. Teraz môžete odstrániť celú podlahu pás po páse, alebo kým nedosiahnete poškodeného pásu,  
ktorý je potrebné vymeniť. Posunovacie / rozširovacie hrany - u povrchových plôch presahujúcich 100 m2  
alebo v miestnostiach dlhších ako 10 metrov je nutné použiť vhodný rozširovací profil.

 
5. Zakončenie

• Odstráňte všetky podperné vložky
• Pri zarovnaní lemov a ukončovacích  hrán majte na pamäti, 
  že použité pásy alebo hrany nesmú byť nikdy pripevnené k podlahe
• Pre ukrytie pohybových hrán potrubia a pod. sa použijú ružice
• Zaistite správne nakladanie s odpadom

6. Údržba a čistenie

mFLORLOCK je nutné pravidelne čistiť;
spôsob a rozsah čistenia závisí na príslušnej ploche povrchu a na intenzite využívania. Prečítajte si pokyny  
pre čistenie a údržbu poskytnuté spoločnosťou mFLOR. Množstvo nečistoty, ktorá sa v miestnosti usadzuje, možno 
výrazne znížiť použitím čistých dverných rohoží. Uistite sa, že tieto rohože nie sú len položené na povrchu podlahy, 
ale že je v podlahe na tento účel vytvorený zárez. Uistite sa, že je namontovaná dostatočná ochrana pod nábytkom 
a že kancelárske stoličky sú opatrené mäkkými kolieskami.

Po zarovnaní podlahu očistite.
Bežné čistenie možno vykonať zametením alebo vysatím podlahy, či pretrením mokrou handrou. 
Ak je podlaha príliš znečistená, použite polyuretánový čistiaci prostriedok.
Všetky agresívne látky alebo také látky, ktoré môžu na podlahe zanechať škvrny, je potrebné okamžite odstrániť.
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