
Všeobecné pokyny na pokladanie vinylovej podlahy 1FLOOR na HDF doske  
   
  
Pred položením vykonajte kontrolu jednotlivých dielov. Položením chybného materiálu zaniká nárok na reklamáciu.

Medzivrstva
Medzivrstvy môžu mať v závislosti od podkladu rozhodujúci vplyv na pohodlie pri bývaní. Kolekcia V1 má integrovanú podložku 
Noise Redut slúžiacu na tlmenie kročajového hluku.

Preprava - skladovanie – aklimatizácia
Hrany podlahovej krytiny 1FLOOR sú chránené prostredníctvom kartónového obalu a sú zabalené vo fólii. 
To chráni balíky proti zašpineniu a pôsobeniu vlhkosti počas prepravy. Fólia však neposkytuje trvalú ochranu proti vlhkosti 
a nenahrádza skladovanie na suchom mieste.

Dbajte prosím našich nasledujúcich pokynov:
•  Nikdy neprepravujte a neskladujte podlahové krytiny 1FLOOR v polohe nastojato, ale vždy v polohe naležato 
 na rovnej podložke. 
• Podlahové krytiny temperujte v uzavretých balíkoch po dobu 48 hodín pred položením v priestore, kde bude prebiehať 
 pokladanie. 
• Klíma pre pokladanie:

Teplota podlahy   > 15 °C 
Teplota v miestnosti > 18 °C 
Vlhkosť vzduchu   < 60 %

• Otvárajte vždy len to balenie, ktoré je bezprostredne potrebné k pokladaniu.
• Diely z už otvoreného balenia ihneď pokladajte alebo obal opäť uzavrite lepiacou páskou.

Požiadavky na podklad
Podklad pre pokladanie musí vždy spĺňať platné normy pre pokladanie a musí byť suchý, rovný, čistý a únosný. Podklad je treba 
zbaviť všetkých nečistôt, ako je napr. piesok. Odporúčame podklad najprv pozametať a potom ho ešte raz vysať vysávačom. 
Prípadné zvyšky lepidla je treba odstrániť, popr. zneutralizovať. Pri starých palubových podlahách je nutné vykonať skúšku pev-
nosti, doskrutkovať ich tak, aby sa predišlo vŕzganiu, a prípadne ich vyrovnať. 

Vinylové podlahové krytiny 1FLOOR sú vhodné na plávajúce pokladanie na akýkoľvek druh poterov (vrátane vyhrievaných ma-
zanín), na existujúce podlahy drevené, palubové alebo z drevotrieskových dosiek, na PVC, podlahové krytiny z plastov a linole-
um, na kamenné, keramické a mramorové podlahy (pred položením je nutné vykonať čistenie). Je potrebné odstrániť existujúce 
kobercové krytiny a vpichovanú plsť!

Zvyšková vlhkosť cementového poteru (minimálny vek spravidla 28 dní) musí byť <2,0 CM%, pri anhydritových poteroch 
<0,5 CM%. U tekutých poterov dodržiavajte tie isté údaje výrobcu o zrelosti na kladenie krytín, ktoré platia pri pokladaní parkiet. 
Pri drevených podlahách alebo iných podlahových konštrukciách musí byť rovnovážna vlhkosť dreva pri relatívnej vlhkosti 
vzduchu max. 50%. Pri podlahovom vykurovaní musia byť navyše dokončené 2 po sebe idúce procesy zahrievania v súlade 
so zahrievacím protokolom.

Pokladanie vždy vyžaduje prídavnú parozábranu z polyetylénovej fólie s hrúbkou min. 0,2 mm (alebo technicky rovnocennú). 
Táto parozábrana, popr. izolácia proti vlhkosti, bude kladená pod medzivrstvu. U nepodpivničených miestností, klenbových 
stropov alebo prejazdov je treba použiť fóliu z plastickej hmoty o min. hrúbke 1,2 mm. To isté platí aj pre pokladanie nad 
miestnosťami s obzvlášť vysokou vlhkosťou vzduchu alebo pri pokladní priamo na betón. Je potrebné dodržať tolerancie ro-
vinnosti podľa normy DIN 18202, tabuľka 3 riadok 4 (napr. pri meranej dĺžke 1 m je tolerancia rovinnosti max. 3 mm). Podklady, 
ktoré prekračujú prípustnú toleranciu, musia byť vyrovnané pomocou vhodnej vyrovnávacej popr. nivelačnej hmoty. 

Podklad musí byť rovnomerne pevný a nesmie byť poddajný / pružnejší vo väčšej miere ako v rámci skôr uvedených tolerancií, 
aby bol schopný pojať zaťaženie daného využitie.
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