
POKYNY K MONTÁŽI A ÚDRŽBA LVT DÍLCU(DRY BACK) A CLICK 

Vinylové podlahové krytiny jsou vysoce kvalitní produkty, které jsou vyvíjeny s ohledem na dlouhou 

trvanlivost. Předpokladem však je dodržování následujících pravidel a postupů při pokládce. Proto 

doporučujeme zajistit si profesionální podlahářskou firmu. 

Vinylové podlahy je nutné skladovat v suchém prostředí při teplotě +10° C až 35 °C a relativní vlhkosti 

vzduchu 30 - 70 %, v horizontální poloze na pevném a rovném podkladu. Nikdy neskladujte vinylové dílce ve 

svislé poloze, došlo by k jejich deformaci. 

Před montáží zkontrolujte, zda Vámi objednané zboží odpovídá objednávce. Vadné kusy neinstalujte v 

místě pokládky a kontaktujte svého dodavatele. 

Vinylové dílce nechte minimálně 24 hodin aklimatizovat v místě montáže při teplotě 18°-26°C a relativní 

vlhkosti vzduch ± 10 %. Častou chybou přip pokládce dílců je žádná, nebo příliš krátká aklimatizace dílců. 

Podklad musí být rovný , suchý ,čistý  a rozměrově stabilní. Nerovnosti vyšší něž 2 mm se musí vyrovnat.  

Před zahájením montáže doporučujeme, pro lepší barevný výsledek podlahy, jednotlivé dílce v balících 

promíchat. 

PŘÍPRAVA PODKLADU A INSTALACE PODLAHY 

Před zahájením montáže je nutné zkontrolovat, zda podklad splňuje základní požadavky na pevnost, tuhost, 

vlhkost podkladní vrstvy a rovinnost plochy. Podklad musí být soudržný, bez oddělujících se částí, bez 

nečistot a mastnoty. Vinylové podlahy mohou být pokládány jen na dostatečně suchý podklad (v celém 

průřezu). V případě nedodržení předepsaných vlhkostí hrozí vznik vad. Vlhkost podkladu kontrolujte vždy 

před zahájením pokládky. Měla by zajistit podlahářská firma. 

Cementový podklad dle potřeby očistětě a vysajte, napenetrujte a vystěrkujte cementovou stěrkou.  

Nejvyšší povolená vlhkost cementového potěru nesmí překročit 2,0 % CM (1,8 % CM při aplikaci na 

podlahové topení). 

Anhydritový (zbroušený) podklad musí být separován cementovou případně sádrovou nivelační stěrkou s 

použitím vhodného penetračního nátěru. Vlhkost nesmí překročit Vlhkost nesmí překročit 0,5 % CM (0,3 % 

CM při aplikaci na podlahové topení). Aplikace vinylové podlahy musí proběhnout až po řádné topné 

zkoušce. Je nezbytné dodržet postupný náběh podlahového topení daný topným režimem 30 dnů před před 

samotnou pokládkou. Tento proces je nutné dodržet zejména kvůli dosažení vyhovujících vlhkostních 

poměrů podkladu a stabilitě. Slunce v prosklených místnostech s jižní expozicí může způsobit zvý- šení 

teploty podlahových dílců nad +35 °C, v takovém případě dopo- ručujeme používat polyuretanová lepidla a 

chránit podlahu vhodnou stínicí technikou (okenní fólie, předokenní žaluzie, markýzy apod.). Použití stínicí 

techniky platí i pro dílce ve verzi click. V místnostech, kde jsou velká okna, musí být před instalací okno před 

sluncem zastíněno. 

Podlahoviny nesmí být pokládány v podsklepených i nepodsklepených místnostech, nejsou-li dostatečně 

izolovány proti spodní vlhkosti. Bezprostředně po položení dílců nebo ucelené části musí být mate- riál 

zaválcován pomocí 50kg článkového válce. Chybou je lepení na přeschlé lepidlo, popř. nedostatečné 

válcování. To má za následek „zborcení‟ lepidla a tvorbu propadlin a výškových rozdílů mezi jednotlivými 

lamelami. 



 Příliš nízká teplota a vlhkost vzduchu pod 35 % RH může způsobit vady na krytině a ovlivnit tak její 

funkčnost dle technického listu. Nedodržení pokládky dle směrových šipek (pokud je výrobce použí- vá) 

může způsobit optické rozdíly lesku povrchu.  

PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ 

U podkladu s podlahovým vytápěním je nutné ověřit, zda před montáží proběhla topná (náběhová) 

zkouška, která by měla být doložena protokolem. Povrchová teplota podlahy by neměla v průběhu celé 

doby užívání podlahového vytápění překročit 27 °C. Lepené vinylové dílce jsou určeny do interiérů, kde se 

teplota vzduchu pohybuje přibližně od 18 do 27 °C. Jakékoliv teplotní rozdíly mimo výrobcem předepsané 

teploty, mohou ovlivnit výsledný optický vzhled vinylové podlahy (tvoření spár, plošné deformace, 

deformace ve spojích). Teploty vyšší než 27 °C mají z následek vznikající spáry u vinylových podlah lepených 

u verze click navíc uvolňování zámků.  POZOR! Na vady vzniklé porušením těchto teplotních limitů a 

ostatních požadavků udaných výrobcem nebo také technickými normami neposkytuje výrobce záruku. Při 

instalaci vinylových podlah je nutné dodržet  minimálně 5mm obvodovou dilatační spáru, zejména u podlah 

s podlahovým vytápěním je to bezpodmíněčně nutné. Vinylové dílce lepené nedoporučujeme instalovat na 

elektrické topné systémy. U vinylových dílců click se informujte výrobce nebo svého dodavatele podlah zda 

je možná instalace na elektrický topný systém. Bez vyjádření výrobce nebo dodavatele neinstalujte.   

 POKYNY PO DOKONČENÍ POKLÁDKY 

Po dokončení pokládky vyčistěte podlahu od všech zbytků montážních a výrobních nečistot. Lehké 

zatěžování podlahy provádějte až po 72 hodinách. 

 POKYNY PRO UŽÍVÁNÍ A ÚDRŽBA 

Podlahu chraňte před poškozením. Nábytek a dotykové plochy opatřete vhodnou ochrannou podložkou. 

Zkontrolujte také sokly a nohy nábytku. Nikdy neposouvejte nábytek po podlaze, vždy jej přenášejte. Pro 

omezení vnášených nečistot na vinylové dílce doporučujeme použití rohoží před vchodem do domu. 

Nedoporučujeme pohybovat se po vinylové podlaze ve venkovní obuvy.  

Nevystavujte nalepenou podlahovinu působení vody (v řádu hodin) a dlouhodobě prostředí s relativní 

vlhkostí vzduchu přesahující 75 %. 

Zamezte pohybu předmětů s ostrými hranami po povrchu podlahy. Kamínky, zrnka písku, hrany 

nábytkových nožek či drápy domácích 

U kolečkových židlí používejte ochranné PET, popřípadě filcové pod- ložky, určené pod mobilní nábytek. 

Téměř u každé podlahy časem dojde ke změně barvy, bude-li vysta- vena přímému UV záření. Chraňte tedy 

podlahu před silným sluneč- ním zářením, a to použitím závěsů nebo žaluzií. 

Vyhněte se použití rohoží podložených gumou nebo latexem, ne- boť zanechávají skvrny, a rovněž použití 

gumových či latexových koleček nebo gumových podložek pod nábytek či obuvi s gumovou podrážkou. 

Vytírání podlahy provádějte pouze vlažnou vodou s přípravky určenými na vinyl. Nikdy nepoužívejte 

abrazivní čistící prostředky, škrabky a kartáče. Přistupujte ke své podlaze šetrně, aby Vám mohla sloužit 

mnoho let. 

 


