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(1) Aké náradie na pokladanie
potrebujete?

(2) Diely laminátovej podlahy sa
odporúča klásť rovnobežne so smerom
osvetlenia z hlavného zdroja v
miestnosti. V úzkych, dlhých
miestnostiach pokladajte diely v
pozdĺžnom smere. Stálosť podlahy sa
tým výrazne zlepší

(3) Pri pokladaní priebežne cez niekoľko 
miestností rozdeľte plochy v priestore dverí, 
prípadne v priechodoch, pomocou k tomu 
určených profilov. Počítajte pritom s 
medzerou medzi podlahou a všetkými 
pevnými predmetmi a stenami 3 najmenej 
10 mm. 
U miestností s dĺžkou steny max 10 m resp. 
100 m2 (výpočtová hodnota obvodovej 
medzery na každej strane 1,5 mm na l bežný 
meter steny).
Táto nevyhnutne potrebná dilatačná špára 
nesmie byť vyplnená ani v nej nesmie byť 
uložený elektrický kábel alebo iný predmet.
Prípadné existujúce dilatačné špáry 
podkladu prevezmite v rovnakej veľkosti.

Pokladanie
 
(4) Keď je podklad zodpovedajúcim 
spôsobom pripravený, položte najprv fóliu 
z PE ako parný uzáver (nie u drevených 
podkladov). Pásy by sa mali prekrývať 
minimálne o 20-30 cm a na stenách by mali 
byť vytiahnuté hore o 5-10 cm. Teraz položte 
medzivrstvu v šírke pásu, ktorú budete 
potrebovať pre položenie nasledujúcich 5-10 
radov dielov.

(5a) Začnite v ľavom rohu miestnosti 
a jednotlivé diely pokladajte tak, aby strana, 
na ktorej je pero smerovala k stene.

(5b) Dbajte na to, aby boli dodržané bočné 
medzery cca 10 mm od steny. Prvý rad 
zaistite proti posunutiu pomocou rozpery 
alebo dištančných klinov. Časť dielov, 
ktorá ostala z prvého radu, použite 
na začiatku ďalšieho radu. Dbajte na to, 
aby spoje boli vzhľadom k predošlej rade
presadené najmenej o 30 cm.

(6) Prvý diel druhej rady zasuňte do drážky 
položených dielov.

(7a) Vezmite nasledujúci diel a čelnou
stranou ho zasuňte pod určitým sklonom 
do položeného diela a pritlačte ho 
čo najtesnejšie k pozdĺžnej strane položenej 
rady podlahy.

(7b) Nyní zasuňte obě ruce pod vložený dílec 
a mírně jej nadzvedněte. (Přitom se mírně 
nadzvedává rovněž vedlejší položený dílec.) 
Nyní přitlačením dílců k sobě zajistěte jejich
podélnou stranu. K tomu je vhodné se 
postavit na položenou plochu. Pokud mezi 
dílci není žádná viditelná mezera, je spoj 
LocTec řádně uzavřen a dílec může být celou 
plochou uložen na podlahu. Pokud je mezi 
dílci stále ještě mezera, opakujte předchozí
úkony, avšak s použitím vyýšího tlaku, 
případně zkontrolujte předchozí řadu.
Uvedený postup se použije při pokládání 
zbytku řady a celé ostatní plochy.

Posledný diel série uspôsobte 
nasledovne:

(8a) Diel otočte tak, aby strana s drážkou 
priliehala k strane s drážkou s čelnou vôľou 
10 mm od steny

(8b) Teraz narežte diel na dĺžku a zalícujte. 
Tento diel zaistite pomocou tiahla.

(9) Pri vytvorení priechodov pre rúrky
použite postup na obr. 9..

(10) Súčasné drevené zárubne sa môžu 
skrátiť. Dbajte pritom tiež na dostatočnú
dilatačnú škáru pod zárubňami, a to min. 
10 mm. Ak diel nemožno nasadiť so sklonom
pre zabezpečenie, je potrebné ho pripojiť 
naplocho. Ak zárubne dverí nie sú skracované, 
je potrebné medzi laminátovou podlahou 
a zárubňou počítaťs dilatačnou špárou 
min. 10 mm.

(11) Nerovnosti stien a uvoľnenie zaistenia
• Prvý rad podlahy niekedy musí byť  
prispôsobený nerovnostiam steny. Za týmto  
účelom najprv preneste obrys steny na diel.
Nezabudnite pritom na medzeru cca 10 mm.
• Narezané diely podlahy opäť položte zľava 
doprava.

Posledný rad
Posledný rad prispôsobte tak, 
že príslušné diely, tak ako budú uložené,
položíte na posledný položený rad.
Pomocou zvyšku laminátového dielu
originálnej šírky a ceruzky preneste
profil steny na diel. Prirezaný diel vložte 
do vodiacej drážky predchádzajúceho radu 
a zaistite obvyklým spôsobom pomocou tiahla.

(12) Záverečné práce
• Odstráňte všetky dilatačné klátiky. Upevnite 
podlahové lišty, nikdy však lišty neupevňujte 
k podlahe.
• Dilatačné špáry okolo trubiek atď. sa zakryjú 
ružicami alebo sa utesnia trvalo elastickou 
špárovacou hmotou.
• V miestach, kde nie je možné profily ani 
soklové líšky upevniť, musí byť obvodová 
špára utesnená trvale elastickou špárovacou 
hmotou. (použite výplňovú šnúru alebo špagát 
z penovej hmoty s rozmerom 6mm).
• Zvyšky laminátu nespaľujte v domácich 
kachliach, krboch apod.


