Návod na montáž zámkových
vinylových dílců se zámkovým
systémem StrongLock
Kolekce: Urban, Urban Light, Mystic,
Mystic Wide, Rock
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OBECNE INFORMACE:
Zamkove vinylove dflce jsou urceny рго
plovoucf pokladku bez pouzitf lepidla.

NEZZACNETE
S POKLдDKOU

Pго kvalitni а jednoduchou pokladku
potřebujete:

AKLIMATIZACE MATERlдLU:
Zabalenou podlahu pi'ed montazi skladujte
uprosti'ed mfstnosti, kde se planuje pokladka,
nejmene 48 hodin pi'i teplote
20-22° С. Zamezte uskladnen nerozbaleneho
materialu па pi'fmem slunecnem zai'enf.

• Mei'fcf pasmo nebo tycove mei'idlo
• Vodovzdorna samolepícf paska
• Montaznf souprava па zamkove vinylove
podlahy: expanznf Ыоkу, tlumfcf Ыоk,
napfnaky
• Brousfcf Ыоk nebo stroj
• Vykruzovacf pila
• Mala rucnf pila
• Tuzka
• Tmel (100 % silikon)
• Zakoncovacf lista
• Podkladovy podlahovy system (fixacnf
podlozka, respektive podlozka vhodna pod
vinylovou podlahu)

DULEZIТE:
• Zamkove vinylove dflce jsou urcene рго
plovoucf pokladku bez pouzitf lepidla.
• Zamkovy system vinylovych podlahovych
krytin umoznuje vybrat si vychozf polohu а
pracovat zprava doleva nebo zleva doprava.
Doporucujeme vsak zacfnat v levem rohu
mfstnosti.
• Pi'ed zahajenfm pokladky zkontrolujte
vsechny vinylove dflce, zda neobsahujf
pi'fpadne viditelne vady (mechanicke
poskozenf, barevne а vyskove rozdfly,
rozmerove rozdfly, rozdfly v lesku). Vadne
dflce nesmf byt polozeny, tfmto pi'ijdete о
moznost tento vadny material reklamovat.
lnstalovany dflec bude povazovan za
akceptovany а nelze jej reklamovat.
• Ujistete se, ze dflce z ruznych balenf jsou
namixovane. Tfmto pi'edejdete situaci, kdy па
konci pokladky zbydou dflce s tmavsfm nebo
svetlejsfm odstfnem.
• Vinylova podlahova krytina musf byt
instalovana ve stejnem smeru, jak dopada
dennf svetlo do pokoje (kratkou stranou
k oknu). ОЬг. 1
• Doporucujeme objednat material s
rezervou рго pi'fpad necekaneho poskozenf
materialu behem pokladky nebo manipulace
s nfm, рго pi'fpad nepi'esne kalkulace plochy
mfstnostf nebo za ucelem opravy podlah v
budoucnosti.

PRiPRAVA PODKLADU:
Zkontrolujte pi'ed zahajenfm pokladky, zda
povrch je suchy, rovny а bezprasny. Vsechny
hrboly nebo dulky pi'esahujfcf vysku/hloubku
2 mm musf byt pi'ed pokladkou odstraneny.
Upozornujeme, ze nerovnost podkladu muze
zpusoЬit deformaci vinylovych dflcu nebo
vytvaret mezery v mfstech spoju. Podklad
nesmf byt mekky, poskozeny nebo volne
lozeny, musf byt pevny а staЬilnf.
KONTROLA VLHKOSTI PODKLADU: Obsah
vody podkladu nesmf pi'esahovat hodnotu
2,5 % СМ/ 75 % relativnf vlhkosti
(cementovy vyrovnavacf poter) nebo 0,5 %
СМ / 50 % relativnf vlhkosti (anhydritovy
podklad). Pokud se provadf montaz
zamkovych vinylovych dflcu па vytapenou
podlahu musf byt tyto hodnoty 1,5 % СМ /
60% relativnf vlhkosti а 0,3 % СМ / 40 %
relativnf vlhkosti.
Шeveny podklad - obsah vlhkosti v di'evenem
podkladu nesmf pi'esahovat hodnotu 10% па
mei'ici vlhkosti di'eva. Je nezbytne odstranit
veskere stavajfcf podlahove krytiny а
jakekoliv znamky napadenf hmyzem nebo
plfsnf. Zkontrolujte rovnost podkladu,
pi'fpadne uvolnene castf pi'isroubujte nebo
pi'iЬijte. Ро umfstenf vhodneho di'eveneho
podlahoveho panelu podlahu je nutno
vyrovnat, nejlepe pouzijte nivelacni hmotu рго
dosazenf dokonaleho podkladu. Vyrovnavacf
desky upevnete vhodnym lepidlem nebo
pomocf vrutu (сса kazdych 30 cm). Zajistete
dostatecne odvetranf pod prkennou podlahou
(minimalne 2 vetracf otvory 5 cm siroke
па 1 m2}.
NOVE BUDOVY:
Cerstvy beton v novych budovach je nutno
pi'ed pokladkou vysusit ро dobu minimalne
jednoho tydne рго celkovou tlousfku
betonove vrstvy 1 az 3,8 cm. Рго celkovou
tloust'ku betonove vrstvy vfce nez 3,8 ст
doba vysychanf musi byt dvakrat delsf.
Napi'fklad рго betonovou vrstvu s celkovou
tloust'kou 6,5 cm minimalnf doba vysychanf
musf byt 8 tydnu.

PŘÍPRAVA MÍSTNOSTI:
• Namíchejte dílce z různých balení za účelem dosažení přírodního vzhledu instalované podlahy.
• Zkontrolujte, zda podklad je rovný a stabilní.
• Zkontrolujte, zda podklad je čistý a suchý.
• Zkontrolujte, zda vstupní dveře do místností jdou otevřít po instalaci podlahy (minimálně 1 cm). Za
tímto účelem umístěte jeden dílec proti dveřnímu rámu, stranou dekoru dolů.
• Pokud dveře nejdou otevřít, označte výšku a odřízněte dveře a dveřní rám do označené výšky.

MONTÁŽ:
• Změřte místnost a ujistěte
se, že první a poslední řada dílců bude
minimálně 5,5 cm široká.
• Nainstalujte podložku. Podložka musí být
vhodná pod vinylové dílce, podložky pod
laminátové a dřevěné podlahy nejsou pod
vinylové podlahy vhodné, jsou příliš měkké a
mohou způsobit poškození vinylových dílců /
zámkového systému.
• Začněte pokládku první řady celým
vinylovým dílcem. Nejdřív však odstraňte
péro na obou stranách, dlouhé a krátké.
Obr. 2
• Umístěte vinylový dílec do rohu oříznutými
stranami ke zdi. Umístěte expanzní bloky
mezi vinylovým dílcem a zdmi. Pokud
expanzní bloky při pokládce nepoužíváte,
dodržujte odstup 3 až 5 mm mezi první řadou
a zdi (dilatační spára).
Obr. 3A, 3B
• Druhý vinylový dílec zvedněte v úhlu 20 až
30 ° a zasuňte přední hranu druhého
vinylového dílce do prvního dílce metodou
pero do drážky. Pokračujte, dokud není první
řada hotová. Změřte délku koncového dílce v
řadě a odřízněte na míru. Dodržujte dilatační
spáry mezi první řadou a zdmi 3 až 5 mm.
Obr. 4A-4C
• Pro lepší vzhled dokončené podlahy je
nutno začínat každou řadu odlišnou délkou
odříznutých na míru dílců. Ujistěte se, že
délku prvního dílce v každé řadě
neopakujete. Např. pokládku první řady
začínáte celým dílcem, první dílec druhé
řady je odříznutý na míru a tvoří 1/3 celého
dílce, první dílec třetí řady tvoří na délku 2/3
celého dílce, čtvrtou řadu začínáte celým
dílcem, pátou řadu začínáte 1/2 celého dílce
apod. Střídejte první dílce každé řady v
následující posloupnosti: celý dílec, krátký
dílec, středně dlouhý dílec apod. Odříznutá
část koncového dílce z první řady může být
použitá pro začátek další řady za
předpokladu, že táto část není kratší než 25
cm.

• Zasuňte vinylový dílec proti předchozí řadě
a zatlačte dolů. Obr. 5A
• Zatlačte krátkou stranu dalšího vinylového
dílce do krátké strany předchozího dílce a
zatlačte dolů proti drážce v předchozí řadě.
Obr. 5B
• Pomalu nadzvedněte vinylový dílec spolu
s předchozím dílcem ve stejné řadě v úhlu
20 až 30 ° a pak znovu zatlačte proti
předchozí řadě. Poté, co jsou dílce řádně
spojeny, mohou být zatlačeny dolů. Obr. 6
• Pokračujte stejným způsobem, dokud
podlaha není dokončena.
• Počítejte s dilatační spárou, když řežete
dílce pro pokládku poslední řady. Šířka dílců
v poslední řadě nesmí být menší než 5,5 cm.
• Dodržujte dilatační spáru 3 až 5 mm ze
všech stran položené podlahy po obvodu
místnosti.
• V místech, kde není možné spojit dva dílce
ručně, použijte táhlo (úchytku) a kladivo nebo
napínací železo. Obr. 7 A, 7B
• Odstraňte všechny expanzní bloky.
• Dle požadavku dokončete pokládku
montáží zakončovacích lišt po obvodu
místnosti nebo spojovacím (eventuálně
přechodovým) profilem pod dveřmi.
• V oddělených místnostech bez
podlahového vytápění nebo s odlišnými
regulátory teploty musí být nainstalován
přechodový profil a vytvořena dilatační
spára o šířce minimálně 5 mm. Dilatační
spára o šířce 5 mm musí být vytvořena i v
případě, že na podlaze je umístěn těžký
nábytek. Tuto dilatační spáru lze pak zakrýt
při použití tmelu ve vhodném odstínu.

PŘEKÁŽKY:
POTRUBÍ:
• Ujistěte se, že potrubí spadá přesně na místo spojení dvou dílců krátkými stranami k sobě. Obr . 8A
• Na krátkých stranách obou dílců vyřízněte otvor o průměru o 1 O mm větší, než je průměr potrubí
(dilatační spára).
• Spojte oba dílce. Obr . 8B
DVEŘE:
• Pokud se v místnosti nachází další dveře,
položte dílce co nejblíže ke dveřím,
osmirkujte krátkou stranu pokládaného dílce
a pero dílce v předchozí řadě. Obr . 9A
• Umístěte dílec odříznutý na míru a zatlačte
ho pod sloupek dveří.
• Použijte kladivo pro správné umístění dílce
a poklepejte jím na krátkou a dlouhou stranu
dílce. Obr. 9B, 9C
• Ořízněte krátký břit drážky u posledního
instalovaného dílce. Obr. 9D
• Umístěte poslední instalovaný dílec na
požadované místo a pevně přitlačte proti
dlouhé straně dílce v předchozí řadě.
Dílec lze pevně přitlačit pomocí napínacího
železa. Obr. 9E
• Dokončete řadu standardním postupem dle
návodu.
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UMÍSTĚNÍ TĚŽKÝCH
PŘEDMĚTŮ/NÁBYTKU:
Pokud se v místnosti s plovoucí vinylovou
podlahou plánuje umístění těžkého nábytku
nebo jiných těžkých předmětů, je nutno
provést 3 až 5 mm širokou dilatační spáru po
obvodu předmětu. Pro zakrytí této spáry lze
použit spojovací profil, tmel nebo obrubu.
Montáž zámkových vinylových krytin lze
provést i na vytápěnou podlahu za
předpokladu dodržení speciálních instrukcí.
Obraťte se na technickou podporu
společnosti ERKADO CZ s.r.o. pro detailní
informace.
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