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DŮLEŽITÉ!

Přesvědčte se, že veškeré specifikace a pokyny výrobce jsou pečlivě dodržovány. 
• Pokud si nejste jisti kteroukoliv částí instalace, obraťte se na zástupce společnosti Tarkett. 
• Tyto informace se mohou měnit v důsledku jejich neustálého zlepšování. 
• Pro souvislou plochu použijte vždy stejné číslo výrobní šarže (je-li použit materiál z několika krabic, měly by mít stejné
výrobní sériové číslo a měly by být použity v postupném pořadí). 
• Krabice uchovávejte v malých úhledných sloupcích (max. 5 krabic na sobě). 
• Podlahový materiál nechejte před pokládkou po nějakou dobu aklimatizovat. 
• Podklad musí být rovný, vodorovný, čistý, bez ušpinění (žádné znečištění od popisovačů, fixů, atd.), vyzrálý, suchý, 
pevný, tvrdý, hladký a nevystavený vlhkosti. Savost musí být kontrolována. 
• Používejte pouze lepidla doporučená společností Tarkett. Vždy dodržujte pokyny výrobce lepidla. 
• Po provedení práce, zkontrolujte, zda nově položená podlahovina není ušpiněna lepidlem. 

PODKLAD

Podklad musí být vodorovný, čistý, bez značek (od popisovačů, fixů všeho druhu, kuličkových per, barev, atd., které by 
mohly způsobit barevné změny v důsledku migrace), vyzrálý, suchý, pevný, tvrdý, hladký (savost musí být kontrolována) 
a nesmí být vystaven vlhkosti. 

Příprava / vyschlost podkladu a instalační postupy by měly být v souladu s příslušnou aktuální normou v zemi použití.  
Vyschlost pevného podkladu by měla být nižší než maximální přípustná úroveň vlhkosti při testování v souladu s touto 
normou. 

Např. ve Velké Británii musí být relativní vlhkost betonových povrchů nižší než 75% a méně než 2% při aplikaci metody 
CCM. V České republice se postupuje buď podle DIN 18 356, která uznává měření vlhkosti pomocí CM přístroje (v % 
CM), nebo dle ČSN 74 4505, která doporučuje měření vlhkosti gravimetrickou (vážkovou) metodou v % hmotnostních.

Před výběrem samonivelační stěrky si ověřte, k jakému typu zátěže bude podlahová krytina po položení vystavena. 
Latexové vyrovnávací směsi nejsou vhodné pro místa, která budou vystavena silnému zátěžovému provozu, především 
těžkých, úzkých kolových kusů nábytků (viz EN 12529 Kolečka a kola u nábytku ). Zkontrolujte kompatibilitu vyrovnávací
směsi a postupujte podle pokynů výrobce vyrovnávací směsi.

Poznámka: Vyloučení odpovědnosti (lepidla, vyrovnávací směsi, apod.)
Přestože společnost Tarkett může uvádět výběr výrobců lepidel, samonivelačních stěrek a povrchových fólií odolných 
proti vlhkosti a jejich typy, nedáváme záruku pro uvedené výrobky. Není zaručeno, že seznam výrobků a výrobců je úplný 
nebo aktuální.

Společnost Tarkett nepřijímá odpovědnost za to, že některý z těchto výrobků selže ve spojitosti s některým z jeho 
výrobků. Je na odpovědnosti výrobců lepidel, samonivelačních směsí a povrchových fólií odolných proti vlhkosti a 
dodavatelů podlah, aby zajistili, že používané výrobky jsou vhodné pro toto použití, a že jsou používány v souladu s 
doporučeními výrobců. 



LEPENÍ1

Lepte akrylovou lepicí emulzí doporučenou společností Tarkett. 

Naneste v množství 320 až 350 g/m2 použitím jemně zoubkovaného hřebene. 

SVAŘOVÁNÍ2

Horkovzdušné svařování svařovací šňůrou se doporučuje jak pro role, tak také čtverce. 

Důležité! Nesvařujte, dokud není lepidlo zcela vytvrdlé (vyčkejte 24 - 48 hodin). 

Před svařováním udělejte na spojích drážky pomocí ručního drážkovacího nástroje nebo strojové frézky. 

Svařujte horkým vzduchem s použitím svařovací trysky Tarkett Speed nebo ekvivalentem. 
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SMĚR POKLÁDKY

ROLE

Naplánujte směr kladení pásů v místnosti tak, aby bylo zajištěno – kdykoliv to bude možné – aby spoje nezasahovaly do 
dveří, hlavních zátěžových provozů, vpustí a pisoárů. Je-li místnost přiměřeně čtvercová, měly by být pásy pokládány 
souběžně se směrem přicházejícího světla. 
V dlouhých, úzkých místnostech je nejlepší pokládat pásy po délce místnosti. 

Řežte pásy na délku. Pokud je nezbytné vytahování do soklu na fabion (olištování), měly by nařezané pásy být delší než 
je délka místnosti. U vytahování do soklů na fabion se řídit pokyny jako u přírodního linolea.

Všechny po sobě jdoucí pásy by měly být pokládány v opačném směru vzhledem k předchozímu položenému pásu.
Spojte natěsno k sobě v případech, kdy jsou hrany rovné, nebo překryjte hrany 3 cm přes sebe a seřízněte oba pásy 
najednou.

ČTVERCE

Před zahájením pokládky čtverců určete způsob pokládky s přihlédnutím ke tvaru místnosti a k designu, kterým se má
pokládat. Podívejte se na různé metody a možnosti pokládky viz samostatný list. 

Položte čtverce od kraje ke kraji a po položení do lepidla je ručně srovnejte. 

Somplan Plus, Contract Plus, Standard Plus: klaďte ve stejném směru nebo v šachovnicovém vzoru.

1 Více informací samostatný list – Lepidla.
2 Více informací samostatný list – Svařování.


