
 
 

 
 

Návod na pokladanie prírodnej podlahy PURLINE - kol ekcia Wineo 1000 so zámkom  
 

Kontrola materiálu 
Skontroluje tovar pred pokladaním a uistite sa, že je dodaná podlaha v perfektnom stave. 
Na už narezanú či inštalovanú podlahu sa nevzťahujú reklamácie týkajúce sa viditeľných 
nedostatkov materiálu. Výrobca garantuje, že dodaný materiál je z jednej výrobnej várky. 
 
Aklimatizácia materiálu 
Podlaha musí byť aklimatizovaná v mieste pokladania minimálne 24 hodín pred samotným 
pokladaním. Teplota v miestnosti musí byť vyššia ako 18 ˚C. Teplota podkladu musí byť 15 až 25 
˚C. Relatívna vlhkosť nesmie presiahnuť 65%. Podlaha sa aklimatizuje v neotvorených balíkoch, 
horizontálne položených v malých hromadách. 
 
Podklad 
Pripravte podklad podľa stavebných inštrukcií (VOB), časť C pre podlahové práce, DIN 18365. 
Podklad musí byť trvale suchý, rovný, čistý a nosný podľa platných nariadení. 
Pre kalciumsulfátové potery s podlahovým vykurovaním (CA) nesmie byť prekročená zostatková 
vlhkosť 0,3% CM (a ďalšie špecifikácie podľa DIN 18560). 
Podľa DIN 18202 nesmie byť prekročená maximálna výšková tolerancia 3 mm na 1 meter. 
Podlahu nemožno pokladať na textilné podlahové krytiny. 
Pri podkladoch, kde nie je možné garantovať, že budú trvalo suché, musí byť použitá parozábrana s 
hrúbkou min. 2 mm. 
Je nutné použiť podložku silentCOMFORT. 
 
Podlahové vykurovanie 
Iba teplovodné podlahové vykurovanie. Teplota povrchu nesmie presiahnuť 27 ˚C. 
 
Pokladanie Wineo 1000 so zámkom 
Inštalujte podlahu rovnobežne s hlavným zdrojom svetla. Vždy pracujte zľava doprava, pero čelom 
k stene. Uzatvárajte zámok gumovým kladivom s bielou násadou. Oddeľujte jednotlivé miestnosti 
prechodovým profilom v oblasti dverí. Dodržujte odstupy od stien a pevných objektov aspoň 5 mm. 
Dbajte na to, aby spoje boli vzhľadom k predošlej rade presadené najmenej o 30 cm. 
 
Dôležité informácie pre dokon čenie pokladania 
Nikdy neupevňujte lišty k podlahám. Utesnite dilatačné škáry lištami alebo tesniacou šnúrou, 
prípadne rozetami okolo potrubí. 
 
Starostlivos ť a údržba 
Po pokladaním a dokončení stavebných úprav očistite podlahu podľa platného návodu na údržbu. 
 
Upozornenie 
Použitie podláh Wineo 1000 so zámkom v zimných záhradách či podobných priestoroch s oknami 
cez celé steny, je z dôvodu extrémnych klimatických podmienok nutné najskôr schváliť výrobcom. 
Vo vlhkých miestnostiach do max. 10 m2, ako sú kúpeľne či kuchyne, musia byť dilatácie utesnené 
pomocou silikónu, aby voda nemohla prenikať pod inštalovanú podlahu. Vo väčších vlhkých 
priestoroch odporúčame použiť tesniacu pásku (viď. Príslušenstvo) a následne ešte škáry vyplniť 
silikónom. 
V miestnostiach so silným slnečným žiarením by mal byť zabezpečený dostatočný tieň a dodržaná 
dilatácia 10 mm. 
Prostriedky na báze kaučuku (napr. Kolesá) môžu na polyuretánovom povrchu podlahy spôsobiť 
nezvratné zafarbenie. 


