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NÁVOD NA POKLADANIE

Relatívna vlhkosť betónového podkladu nesmie prekročiť 85% (<2.0% CM). Teplota počas inštalácie a tiež teplota 

podkladu a samotného materiálu by mala byť aspoň +18 ° C (68 ° F). Pred samotným pokladaním sa uistite, 

že nivelačné hmoty dostatočne vyschli.

Používajte akrylové disperzné lepidlá na vodnej báze, ktoré sú schválené výrobcom UPOFLOOR: Ardex Premium

AF 2100, Uzin KE 66, Mapei V4SP.

Pokladanie vykonávajte podľa inštrukcií výrobcu lepidla, kontaktnou, či nekontaktnou metódou lepenia. Dávajte 

pozor na absorpčnú schopnosť podkladu, adhézne vlastnosti, množstvo a okolité podmienky. Podlaha UPOFLOOR 

nesmie byť inštalovaná priamo na povrch inej, existujúcej podlahovej krytiny.

Ak inštalujete podlahu na pevný, nesajúci podklad, musí byť vyrovnávacia vrstva dostatočne hrubá (aspoň

2 mm) a musí tvoriť rovnomerný a absorpčný základ pre lepidlo. Pred pokladaním sa uistite, že nivelačné hmoty 

sú úplne vyschnuté.

Podlahové vykurovanie:

U vyhrievaných podlahových konštrukcií je možné, že vlhkosť sa bude kondenzovať pod povrchom materiálu, 

ak je tento výrazne chladnejší, než samotná podkladová konštrukcia. Je dôležité, aby sa zabezpečilo, že sa podlahová 

konštrukcia nebude prehrievať. Niekoľko dní pred pokladaním znížte teplotu vyhrievaného podkladu na inštalačnú 

úroveň a táto teplota musí byť naďalej stabilne udržiavaná ešte 1 týždeň po pokladaní. Potom pomaly a postupne 

zvyšujte teplotu. Maximálna teplota povrchu nesmie presiahnuť +28 ° C.

Ak inštalujete podlahu UPOFLOOR na drevenú či inú doskovú podlahu, zaistite, aby boli minimalizované pohyby

 v podklade pri kolísaní vlhkosti.

V jednej miestnosti používajte iba rovnaké číslo šarže materiálov.

Podlaha musí byť prevalcovaná, kým je lepidlo stále čerstvé. Hmotnosť valca by mala byť 50 - 70 kg. Valcovanie

 zabráni vzniku adhezívnych aplikačných čiar a zárezov na hotovom povrchu podlahy.

Vyhnite sa chôdzi po podlahe a sťahovaniu nábytku, kým nie je lepidlo úplne zaschnuté.

Po položení podlahu zakryte vhodným ochranným materiálom pred stavebnými úkonmi. Tento ochranný materiál 

prilepujte iba k sebe vzájomne, nie priamo na podlahu.

Výrobca UPOFLOOR neručí za správnu funkčnosť podlahy v prípade, že nebudú dodržané tieto pokyny

 pre pokladanie.


