
Návod k pokladaniu        Podlahy lepené  

Rady pre pokladanie podláh mFLOR pomocou Mtack 201 

 Kontrola a predbežná úprava  podkladovej  vrstvy

Kontrola
Podkladová vrstva musí byť udržiavaná suchá, zarovnaná a čistá, ako je popísané v DIN 18365. Podklado-
vá vrstva musí byť tiež odolná proti stlačeniu a napínaniu. Pokiaľ nie sú tieto požiadavky splnené, kontak-
tujte odborníka.

U podkladovej vrstvy sa často vyskytujú tieto chyby a problémy:

• Veľké nerovnosti v podlahe.
• Praskliny v podlahe.
• Podlaha nie je dostatočne odolná proti stlačeniu.
• Povrch je príliš porézny.
• Podkladová vrstva má rozširovacie drážky. V takejto situácii môže byť potrebné použiť špeciálne krycie 
pásy (profi ly) a pripevniť k nim podlahu.
• Na podlahe sú výrazné stopy oleja, vosku, laku, lepidla alebo zvyšky farby a pod.
• Medzi podkladovou vrstvou v požadovanej miestnosti a v ostatných miestnostiach sú nežiaduce úrov-
ňové rozdiely.
• Teplota a vlhkostné parametre v miestnosti či miestnostiach používaných pre prácu nezodpovedajú 
príslušným normám.
• Ak používate systém podlahového vykurovania, uistite sa, že sú k dispozícii pokyny, ako vykurovanie 
zapnúť a zistiť, či postupujete v súlade s týmito pokynmi. To je dôležité, pretože nesprávna teplota podla-
hy môže mať vážne následky.
• Podkladová vrstva môže a nemusí byť priamo na zemi, ale môže sa stať že bude nedostatočne alebo 
vôbec odvetrávaná.
• Podlahy na úrovni zeme alebo pod jej úrovňou a tie, ktoré nie sú priamo na zemi.
• Podlahy pod úrovňou zeme, v spodnej vode a tie, ktoré nie sú priamo na zemi.
• Podlahy priamo na zemi so žiadnym alebo nedostatočným odvetrávaním.

Podkladová vrstva
Ak je vaša podlaha stále suchá, bez prasklín, čistá, odolná voči stlačeniu aj napínaniu a zarovnaná, môže-
te sa bez obáv pustiť do práce. Avšak pred začatím skontrolujte tvrdosť hornej vrstvy podlahy pomocou 
tvrdého a ostrého predmetu. Začnite vyškrabávaním vodorovných a zvislých čiar do oblasti povrchu cca 
100 cm² v intervale cca 1 cm. Ak sa horná vrstva vnútri štvorca 1 cm² nerozbije, môžete predpokladať, že 
horná vrstva je dostatočne tvrdá.

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 meter). Ak je to nutné, použite na 
vyrovnanie povrchu vhodný vyrovnávací prostriedok.

Pod akoukoľvek polotvrdou drevovláknitou doskou (MDF) alebo inou plávajúcou drevenou podkladovou 



vrstvou (napr. Jumpax) musí byť položená polyetylénová fólia s hrúbkou najmenej 150 Mu.

Lepidlo je možné nanášať iba na komerčné podlahy po dokončení zvláštnej predbežnej úpravy (napr. 
podkladového náteru a vyrovnania). S otázkami, či sú predbežné úpravy potrebné, sa obráťte na svojho 
dodávateľa lepidiel a nivelačných hmôt.

Obsah vlhkosti v podlahe
Všetky podlahy s výnimkou liateho betónu majú najvyššie prípustné percento miery vlhkosti.
Pre bezproblémové položenie podlahy musia všetky podkladové vrstvy po vyliatí vyschnúť. Konkrétny 
čas vyschnutia bude závisieť na sile konštrukcie, poveternostných podmienkach, možnostiach vykurova-
nia a vetrania a pod. Ak miera vlhkosti v podkladovej vrstve prekročí prípustné percento, nebude podkla-
dová vrstva vhodná pre položenie vlhkuvzdornej podlahy na jej povrch.

Vždy sa uistite, že presne viete, ktorá zo situácií sa vás týka. Napríklad bude vlhkuvzdorná membrána 
položená medzi konštrukciu a vyrovnávací materiál? Ak áno, je dôležité, aby obsah vlhkosti zostal v rámci 
prípustných medzí. Avšak ešte dôležitejšie je uistiť sa, že miera vlhkosti podlahy sa bude bezpodmie-
nečne pohybovať v rámci prípustných medzí.

Okrem vyššie uvedeného musia byť podlahové vykurovacie systémy umiestnené takým spôsobom, ktorý 
vlhkosti znemožňuje stúpať nahor spod podlahy alebo z priľahlých miestností.

Pred položením si vždy zmerajte mieru vlhkosti podlahy a uistite sa, že zodpovedá požadovanému 
typu podkladovej vrstvy. V prípade akýchkoľvek pochybností sa obráťte na odborníka.

CM-Gerät predstavuje spoľahlivý nástroj, ako dosiahnuť správnej miery vlhkosti. Všetky merania musia 
byť písomne potvrdené zákazníkom.

Upozorňujeme, že žiadnu metódu na meranie vlhkosti (napr. nástrojom CM-Gerät) nesmiete použiť na 
podlahách s podlahovým vykurovaním, ak by viedla k vytvoreniu dier v podlahe. Podlahové kúrenie spra-
vidla obsahuje pokyny na uvedenie do prevádzky, alebo tzv. „Protokol o zahrievaní“. Ak je vyššie uvedená 
podmienka splnená, nebude potrebné meranie vlhkosti vykonávať.

Zloženie                                          Prípustná miera vlhkosti pri pokladaní
podkladová vrstva                       plastová podlaha MFLOR, meranie pomocou CM-Gerät 
Piesok / cement                             < 2,5 % 
Anhydrit                                         0,3 % až 0,5 % 
Magnezit                                        < 0,3 % 
Studená živica                               < 2 %

Predbežná úprava nivelačnej vrstvy
V podstate všetky typy nivelačných vrstiev musia byť OŠETRENÉ PODKLADOVÝM NÁTEROM A VYROV-
NANÉ, lebo aj najjemnejšia nerovnosť v podkladovej vrstve spôsobí problém pri pokladaní podlahy.
S prípadnými otázkami na vyššie uvedené sa obráťte na svojho dodávateľa lepidiel a nivelačných hmôt. 
Podkladové nátery a nivelačné materiály musia byť používané v súlade s pokynmi poskytnutými výrob-
com. Musia sa aplikovať takým spôsobom, ktorý zabezpečí, že budú dlhodobo priľnavé k podkladovej 
vrstve, neprasknú a budú dostatočne odolné voči stlačeniu. Minimálna hrúbka nivelačnej vrstvy pri 
pohyblivom zaťažení je 2 mm.
Pri použití disperzných lepidiel musia byť hutné a neabsorbujúce podkladové vrstvy vyrovnané dosta-
točne hrubou vrstvou (min. 2 mm) nivelačnej hmoty. Po vyrovnaní odstráňte hrany tekutej vyrovnávacej 
hmoty pozdĺž múrov a prechodov. Odstráňte tiež prečnievajúci izolačný materiál a ochrannú fóliu.
U plávajúcich podkladových vrstiev vždy použite polyetylénovú fóliu.



Podmienky montáže
•    Okolitá teplota najmenej 18 ° C.
•     Teplota podkladovej vrstvy najmenej 15 ° C.
•     Relatívna vlhkosť nie vyššia ako 70%.
•     V požadovanej miestnosti musí byť teplota najmenej 18 ° C, to isté sa týka podlahy samotnej, podkla-
dového náteru a lepiacich hmôt.
•    Pri meraní miery vlhkosti zistite, či má podlaha po celej ploche rovnakú hrúbku - hrubšie vrstvy potre-
bujú dlhší čas na vysušenie.
•    Uistite sa, že podmienky pre vysúšanie sú optimálne nastavené.
•    Podkladové nátery nanášajte pomocou valca, nie podlahovou stierkou.

Všeobecné rady k pokladaniu vinylových podláh 

mFLOR Kontroly podkladovej vrstvy
Skontrolujte, či  je  podlaha suchá, bez prasklín, odolná voči stlačeniu aj napínaniu a úplne zarovnaná.

Skladovanie
Skontrolujte, či je materiál uložený vždy na rovnej ploche. Pokiaľ nie je materiál uložený na rovnej ploche, 
mohlo by sa stať, že pri pokladaní podlahy sa vyskytnú problémy.

Kontroly materiálu určeného k pokladaniu
Všetky podlahy sú pred opustením továrne starostlivo kontrolované. To nám umožňuje garantovať
vysokú úroveň kvality. Avšak aj tak sa môže stať, že zistíte nejaké chyby. Z tohto dôvodu si vždy
pred pokladaním materiál skontrolujte, či na ňom nie sú viditeľné chyby. Akékoľvek reklamácie 
budú uznané len vtedy, ak budú podané pred položením podlahy. Ak reklamáciu uplatníte po položení 
podlahy, budeme môcť súhlasiť s jej prehliadkou iba v prípade, že sa jedná o chyby, ktoré neboli na prvý 
pohľad zrejmé. Zaistite, aby všetky reklamácie obsahovali údaje uvedené na príslušnej faktúre (napr. čísla 
faktúry a objednávky).

Montážny plán
Aby ste dosiahli čo najlepší vzhľad a čo najmenších strát pri rezaní, urobte kriedou čiaru označujúcu 
rozmery pásov alebo dlaždíc, ktoré budú upravené. Odporúčame vám pripraviť si pred zostavením podla-
hy pracovný výkres. Tento výkres by mal obsahovať, ako zmontovať pásy alebo dlaždice v požadovanej 
miestnosti.
Montáž mFLOR Fonteyn by mala vždy začať od bodu, ktorý je čo najbližšie stredu miestnosti. Skontroluj-
te, či sú dlaždice rovnobežné so stenami a inventárom, aby bola potreba rezania čo najmenšia. Montáž 
dlaždíc smerom od stredu miestnosti zabezpečí, že všetky rady s čiastočnými dlaždicami po stranách 
miestnosti budú mať rovnakú šírku.

Regenerácia a aklimatizácia materiálu počas procesu pokladania 
Aby mal materiál dostatočný čas na regeneráciu, musia byť pásy či dlaždice uložené na malých kôpkach v 
požadovanej miestnosti aspoň 24 hodín pred pokladaním. To materiálu umožní prispôsobiť sa miestnosti 
a teplote v nej. Ideálna teplota pre pokladanie je približne 18 ° C; vlhkosť vzduchu by nemala presiahnuť 
70%. Ak tieto podmienky nie sú splnené, zistíte, že pokladanie podlahy za takéhoto stavu bude mať ná-
sledky do budúcnosti. A to z dôvodu, že materiál sa prispôsobuje teplote v miestnosti, kde bude namon-
tovaný. Ak je teplota príliš nízka alebo vlhkosť príliš vysoká, bude pokladanie materiálu ťažšie a lepidlo 
nebude dobre držať. Až do úplného vytvrdnutia lepidla je potrebné zabrániť kontaktu s priamym 
slnečným svetlom.



Ak je materiál pokladaný na polotvrdú  drevovláknitú dosku alebo iný typ plávajúcej drevenej podklado-
vej vrstvy (napr. Jumpax), musí byť položený najmenej 24 hodín a najviac 48 hodín predtým, ako začnete 
pokladať alebo lepiť plastovú podlahu mFLOR. U plávajúcich podkladových vrstiev vždy
použite polyetylénovú fóliu.

Vyhnite sa rozdielu farieb
Vždy skontrolujte, či je v každej miestnosti položený materiál z rovnakej zásielky.
Aby bol výsledok čo najrealistickejší, odporúčame jednotlivé balíčky vždy premiešať. Nie je nutné na-
montovať produkt podľa šípok umiestnených na zadnej strane.

Pokladanie
Veľmi dôrazne vám odporúčame používať vysoko kvalitné disperzné lepidlo Mtack 201 bez rozpúšťadiel, 
ktoré bolo vytvorené špeciálne pre použitie na vinylové podlahy MFLOR. Pri nanášaní lepidla odporúča-
me postupovať podľa priložených rád a pokynov.
Na použitie guľôčkových alebo fixačných lepidiel sa nevzťahuje záruka.

Podlahové vykurovanie
Lepidlo Mtack 201 je možné použiť za predpokladu, že teplota podlahy nepresiahne 30 ° C. Testy pre-
ukázali, že účinok podlahového vykurovania bez problémov vyhovuje norme <0,1%. Pred pokladaním 
podlahy či inou činnosťou skontrolujte, že bolo podlahové vykurovanie vypnuté po dobu najmenej 24 
hodín. Po položení podlahy počkajte najmenej 24 hodín, než podlahové vykurovanie znovu zapnete, 
pričom teplotu zvyšujte o 5 ° C denne. Pri vchode a v miestnostiach, kde sa predpokladá vyššia teplota 
alebo miera vlhkosti, odporúčame používať polyuretánové lepidlo odolné proti vlhkosti i teplote.

Lepidlo nanášajte pomocou nanášacieho hrebeňa A-2.

Podlahovinu okamžite položte na mokré lepidlo. Nechajte ju odkrytú po dobu 15 až 20 minút v závislosti 
od teploty a relatívnej vlhkosti. Počas lepenia nevstupujte na novo prilepenú podlahovinu, ani po nej ne-
choďte, lebo na mokrom lepidle by sa mohla pohnúť. Po cca 20 minútach podlahovinu opatrne prejdite 
valcom a po ďalších cca 30 minútach toto zopakujte.

Pri montáži polotvrdej drevovláknitej dosky alebo inej drevenej plávajúcej podkladovej vrstvy (napr. 
Jumpax) udržujte pásy aj dlaždice mimo podlažný sokel. Odporúčame, aby najmä pokladanie polotvr-
dých drevovláknitých dosiek alebo inej drevenej plávajúcej podlahy (napr. Jumpax) vykonávali vždy dve 
osoby. To vám umožní umiestniť pásy či dlaždice do naneseného lepidla po celej ploche podlahy v pravý 
čas.

Pri pokladaní podlahoviny majte vždy na pamäti príslušné klimatické podmienky a teplotu v miestnosti. 
Poskytnuté rady sa vzťahujú na bežné podmienky. Optimálnej adhéznej sily sa dosiahne vtedy, keď testy 
preukážu, že lepidlo drží na cca 80% povrchu na spodnej strane podlahoviny.
Strany plastovej podlahoviny MFLOR môžu byť v závislosti od druhu a typu použitej podlahoviny ryhova-
né. Tieto ryhy nikdy neuvidíte.

Na odstraňovanie zvyškov lepidiel nikdy nepoužívajte rozpúšťadlá. Zvyšky lepidla odstráňte oka-
mžite pomocou vlhkej látky. Zaschnutý zvyšok lepidla je možné odstrániť pomocou vody a mydla 
za predpokladu správnej kombinácie s typom špongie používanej na odstraňovanie nečistôt z 
predného skla.

Pre zaistenie optimálnej ochrany vašej podlahy po dokončení pokladania si starostlivo prečítajte pokyny 
pre údržbu mFLOR a riaďte sa nimi.


