K – PRODUKT SK
NÁVODY

PODMIENKY PRED POKLÁDKOU
LAMINÁTOVEJ PLÁVAJÚCEJ
PODLAHY
Tento návod slúži na zjednodušenie pokládky bezlepovej laminátovej podlahy od
firmy KAINDL.
Laminátové dielce sa spájajú v spoji pero – drážka
s profilom KAINDL CLIC a zároveň sa ukladajú
na podkladovú vrstvu, na ktorú sa nesmú lepiť,
klincovať alebo fixovať iným spôsobom , preto takto
položenú podlahu definujeme ako plávajúca.

profil Kaindl CLIC

Pomôcky potrebné k pokladaniu:
Lamely, parotesná zábrana PE fólia hrúbka 0,2 mm, zvukotesná podkladová pena
hrúbka 2 mm, dištančné kliny, páčidlo, dorážacia doska, kladivo, pílka, meter, ceruza,
stolársky uholník, lepidlo.

Podmienky pre pokladanie:
1. Temperovanie dielcov
Dielce zabalené v kartóne a PE fólii je nutné klimatizovať min. 48h v miestnosti,
v ktorej sa budú pokladať. Musí sa dodržať vzdialenosť medzi balíkmi a stenou minimálne
0,5m. Balíky je nutné skladovať zabalené a nesmú byť opreté o stenu.
Pred, počas a min. 3 dni po položení podlahy je potrebné dodržať nasledovné klimatické
podmienky: teplota podlahy
15 °C
teplota vzduchu
18 o C
relatívna vlhkosť vzduchu 75%

2. Kontrola rovnosti podkladovej vrstvy a príprava podkladu
Pred pokládkou je potrebné skontrolovať rovnosť
povrchu. V prípade, že sa vyskytnú nerovnosti
väčšie ako 3mm na 1m dĺžky, je potrebné podklad
vybrúsiť a vyrovnať buď vyrovnávacou podložkou
SILENZIO alebo nivelizáciou.
Laminátová podlaha sa nesmie klásť na koberce
a nie je vhodná ani do vlhkých priestorov akú sú
kúpeľne a sauny
Následne je nutné podklad očistiť, odstrániť
oddeliteľné alebo usadeninové vrstvy a povysávať
s výkonným priemyselným vysávačom prachu.
3. Medzivrstva
Ako podkladová vrstva sa medzi plávajúcu podlahu
a drevenú podlahu dáva zvukotesná podkladová
pena 2 mm hrubá bez prekrytia. Pri riziku zvýšenej
vlhkosti, resp. pri betónovom podklade sa pred
položením podkladovej peny dáva parotesná zábrana
PE fólia v tvare vane, tak aby mohla prebytočná
vlhkosť unikať popri stene a nie cez podlahu. Hrany
PE fólia sa musia 20 cm prekrývať a je nutné ich
prelepiť.
V prípade podlahového kúrenie sa používa parotesná zábrana PE fólia a špeciálna
podkladová pena TEXIZOL.
Laminátová podlaha s protihlukovou podložkou sa priamo kladie na drevenú podlahu,
resp. pri betónovom podklade sa dáva len parotesná zábrana PE fólia.
4. Dilatačné medzery a prechodové profily
Laminátová podlaha KAINDL pozostáva z viac ako 90% dreva, ktoré vzhľadom
k okolitej vlhkosti neustále pracuje a mení svoj plošný rozmer (zväčšuje a zmenšuje ho).
Z tohoto dôvodu je nutné zaistiť dilatačnú medzeru od stien (stĺpov, vykurovacích trubiek a
pod.) min. 10 – 15 mm.
Medzi miestnosťami ako aj v miestnostiach s dĺžkou
väčšou ako 10 m v smere dĺžky lamiel a so šírkou
väčšou ako 8 m v smere šírky lamiel vsuňte
dilatačné medzery (min. šírky 1,5 cm).
V miestnostiach s bočnou dĺžkou stien nad 7m je
nutné dodržať odstup od steny 1,2mm/ m. To
znamená napr. pri dĺžke 10m je odstup od steny
12mm.

V závislosti od plošnej geometrie a plošných rozmerov sa montujú do plávajúcej
podlahy prechodové profily z nasledujúcich dôvodov:
a: na plochách ktoré v pozdĺžnom smere presahujú 12m
b: v miestnostiach kde je šírka viac ako 8 m a plocha väčšia ako 80 m2
c: v oblasti dvier, v oblasti priechodov miestností, k vstupným a balkónovým
dverám, pri zúžení vplyvom priečok
d: k vyššie postaveným podlahám, k iným podlahovým krytinám
5. Smer kladenia podlahy

Laminátové dielce ukladajte v pozdĺžnom smere
k hlavnému zdroju svetla.

6. Soklové lišty
Druh a montáž soklových líšt je z hľadiska použitého systému rozdielna. Platí
pravidlo, že lišty vytvárajú optický kontakt podlahy so stenou, ale v žiadnom prípade nie sú
mechanicky spojené s podlahou, len so stenou.
7. Posledné kroky pred pokládkou

Pred pokládkou si dôsledne prečítajte návod na
použitie a skontrolujte laminátové dielce, aby neboli
poškodené.
V prípade
poškodenia
laminátovú
podlahu
nepokladajte, ale ihneď kontaktujte dodávateľa!!!

