
l 

Návod na montáž 
laminátových podlahových 
krytin se zámkovým systémem 
QuickLock

Kolekce: Nature, Melody, 
Monument, Status, Antique



OBECNE INFORMACE: 
Laminátové podlahové krytiny jsou urceny 
рго plovoucf pokladku bez pouzitf lepidla. 

Pго kvalitni а jednoduchou pokladku 
potřebujete:

•  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
(parozábrana, podložka)

DULEZIТE: 
• Laminátové podlhové krytiny jsou urcene 
рго plovoucf pokladku bez pouzitf lepidla.
• Zamkovy system laminátovych 
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 laminátové desky, zda neobsahujf 
pi'fpadne viditelne vady (mechanicke 
poskozenf, barevne а vyskove rozdfly, 
rozmerove rozdfly, rozdfly v lesku). Vadne 
desky nesmf byt polozeny, tfmto pi'ijdete о 
moznost tento vadny material reklamovat. 
lnstalovaná deska bude povazovana za 
akceptovanou а nelze ji reklamovat.
• Ujistete se, ze desky z ruznych balenf jsou 
namixovane. Tfmto pi'edejdete situaci, kdy па 
konci pokladky zbydou desky s tmavsfm 
nebo svetlejsfm odstfnem.
•  Laminátova 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.

NEZZACNETE 
S POKLдDKOU 

AKLIMATIZACE MATERlдLU: 
Zabalenou podlahu pi'ed montazí skladujte 
uprosti'ed mfstnosti, kde se planuje pokladka, 
nejmene 48 hodin pi'i teplote 
20-22° С a relativní vnitřní vlhkosti vzduchu 50 
až 70 % . Zamezte uskladnenf nerozbaleneho 
materialu па pi'fmem slunecnem zai'enf.

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 laminátových desek 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 bez podlahového 
topení nesmf pi'esahovat hodnotu 2,0 % СM
u cementového vyrovnavacfho poteru nebo
0,5 % СМ u anhydritového podkladu. Pokud
se provadf montaz laminátových
podlahových krytin па vytapenou podlahu,
musf byt tyto hodnoty 1,8 % СМа 0,3 % СМ.

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. 



PRiPRAVA MiSTNOSTI: 
• Namichejte desky z ruznych baleni za ucelem dosazeni pi'irodniho vzhledu instalovane podlahy.
• Zkontrolujte, zda podklad je rovny a stabilni.
• Zkontrolujte, zda podklad je cisty a suchy.
• Zkontrolujte, zda vstupni dvei'e do mistnosti jdou otevi'it po instalaci podlahy (minimalne 1 cm). Za
timto ucelem umistete jednu laminátovou desku proti dvei'nimu ramu, stranou dekoru dolu.
• Pokud dvei'e nejdou otevi'it, oznacte vysku a odi'iznete dvei'e a dvei'ni ram do oznacene vysky.

MONTAZ: 
• Zmei'te mistnost a ujistete
se, ze prvni a posledni i'ada desek bude
minimalne 5,5 cm siroka.
• Nainstalujte parozábranu a podklad
podlahy.
• Zacnete pokladku prvni i'ady celou
laminátovou deskou. Nejdi'iv vsak odstrante
pero na obou stranach, dlouhe a kratke.
Obr. 2
• Umistete laminátovou desku do rohu
oi'iznutymi stranami ke zdi.
• Umistete expanzni bloky mezi laminátovou
deskou a zdmi. Pokud expanzni bloky pi'i
pokladce nepouzivate, dodrzujte odstup 12
az 15 mm mezi prvni i'adou a zdi (dilatacni
spara). Obr. 3A, 3B
• Druhou laminátovou desku zvednete v uhlu
20 az 30° a zasunte pi'edni hranu druhe
laminátové desky do prvni desky metodou
pero do drazky. Pokracujte, dokud neni prvni
i'ada hotova. Zmei'te delku koncove desky v
i'ade a odi'iznete na miru. Dodrzujte dilatacni
spary mezi prvni i'adou a zdmi
3 az 5 mm. Obr. 4A-4C
• Pro lepsi vzhled dokoncene podlahy je
nutno zacinat kazdou i'adu odlisnou delkou
odi'iznutych na miru desek. Ujistete se, ze
delku prvni desky v kazde i'ade neopakujete.
Napi'. pokladku prvni i'ady zacinate celou
deskou, prvni deska druhe i'ady je odi'iznutá
na miru a tvoi'i 1/3 cele desky, prvni deska
ti'eti i'ady tvoi'i na delku 2/3 cele desky,
ctvrtou i'adu zacinate celou deskou, patou
i'adu zacinate 1/2 cele desky apod. Sti'idejte
prvni desky kazde i'ady v nasledujici
posloupnosti: celá deska, kratká deska,
sti'edne dlouhá deska apod. Odi'iznuta cast
koncove desky z prvni i'ady muze byt pouzita
pro zacatek dalsi i'ady za pi'edpokladu, ze
tato cast neni kratsi nez 25 cm.

• Zasunte laminátovou desku proti pi'edchozi
rade a zatlacte dolu. Obr. 5A
• Zasuňte druhou desku druhé řady proti
předchozí řadě a jemně zatlačte palcem na
krátké straně směrem dolů. Pohybujte se
směrem od vnitřního rohu k vnějšímu.
Nepoužívejte kladivo nebo jiné nářadí, mohlo
by poškodit zámkový systém. Po dokončení
zkontrolujte spoje na krátkých stranách
desek, zda se na nich nevyskytují výškové
rozdíly nebo otvory. Zatlačte jemně palcem
dolů na krátkých spojích, dokud neuslyšíte
cvaknutí. Obr. 6A, 6B
• Pokracujte stejnym zpusobem, dokud
podlaha neni dokoncena.
• Pocitejte s dilatacni sparou, kdyz i'ezete
desky pro pokladku posledni i'ady. Sii'ka
desek v posledni i'ade nesmi byt mensi nez
5,5 cm.
• Dodrzujte dilatacni sparu 12 az 15 mm ze
vsech stran polozene podlahy po obvodu
mistnosti.
• V mistech, kde neni mozne spojit dvě desky
rucne, pouzijte tahlo (uchytku) a kladivo nebo
napinaci zelezo. Obr. 7 A, 7B
• Odstrante vsechny expanzni bloky.
• Die pozadavku dokoncete pokladku montazi
zakoncovacfch list po obvodu mistnosti nebo
spojovacim (eventualne pi'echodovym)
profilem pod dvei'mi.
• V oddelenych mistnostech bez podlahoveho
vytapeni nebo s odlisnymi regulatory teploty
musi byt nainstalovan pi'echodovy profil a
vytvoi'ena dilatacni spara o šířce minimálně
10 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.



PREKAzKY: 

POTRUBi: 
• Ujistete se, ze potrubi spada pfesne na misto spojeni dvou desek kratkymi stranami k sobe. Obr.
8A
• Na kratkych stranach obou desek vyfiznete otvor o prumeru o 1 O mm vetsi, nez je prumer potrubi
( dilatacn i spara ).
• Spojte oba dílce. Obr. 8B

DVERE: 
• Pokud se v mistnosti nachazi dalsi dvefe,

polozte desky co nejblize ke dvefim,

osmirkujte kratkou stranu pokladane desky a
pero desky v pfedchozi fade. Obr. 9A
• Umistete desku odfiznutou na miru a
zatlacte ji pod sloupek dvefi.

• Pouzijte kladivo pro spravne umisteni

desky a poklepejte jim na kratkou a dlouhou
stranu desky. Obr. 9B, 9C

• Ofiznete kratky bfit drazky u posledniho
instalovaneho desky. Obr. 9D
• Umfstete posledni instalovanou desku na

pozadovane misto a pevne pfitlacte proti

dlouhe strane desky v pfedchozf fade.

Desku lze pevne pfitlacit pomoci napinaciho
zeleza. Obr. 9E
• Dokoncete fadu standardnfm postupem die
navodu.
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UMiSTENi TEZKYCH 
PREDMETU/NABYTKU: 
Pokud se v mistnosti s plovouci laminátovou 
podlahou planuje umfsteni tezkeho nabytku 
nebo jinych tezkych pfedmetu, je nutno 
provest 12 az 15 mm sirokou dilatacnf sparu 
po obvodu pfedmetu. Pro zakryti teto spary 
lze pouzit spojovacf profil, tmel nebo obrubu. 
Montaz laminátových podlahových krytin lze 
provest i na vytapenou podlahu za 
pfedpokladu dodrzenf specialnfch instrukci. 
Obrat'te se na technickou podporu 
spolecnosti ERKADO CZ s.r.o. pro detailnf 
informace. 
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