Příručka instalace podlah
project vinyl-Eternal-Rainbow

Pokyny k pokládce
1. Úvodní poznámky:

Ačkoliv společnost Forbo zaručuje, že se na jejích výrobcích nevyskytuji zjevné viditelné vady, společnost Forbo
doporučuje, aby se zákazník a osoba, která výrobek instaluje, během instalace ujistili, že všechen materiál nenese žádné
zjevné fyzické vady. Pokud je v okamžiku instalace zaznamenána zjevná fyzická vada, neměla by být podlaha instalována.

2. Specifikace:
2.1. Speciální podlahoviny s digitálním tiskem se většině případů se neinstaluji po celých rolích do velkých ploch, ale
slouží k vytváření intarzii, které udělají podlahu zajímavější.
2.2. Podlahovou krytinu Eternal Rainbow dodáváme v šíři 1,95m a délce 10m, díky čemu je zajištěné přesné opakování
tištěného dekoru. Vzor je lemovaný okrajem (bílý nebo barevný rastr). Který zvětšuje roli na 2m šířky a cca 10,05m délky.
Je nutné, aby řezání dlouhých hran bylo provedeno precizně a čistě. Jestli potřebujete podlahovou krytinu Eternal
Rainbow ve větší šíři, můžete zvolit tyto možnosti:
• Položit několik roli ve standardní šíři 1,95m – role musí být instalovány vedle sebe ve stejném
směru, aby došlo k propojení vzoru, nebo
• Objednat digitální tisk dekoru Rainbow na podlahovině v šíři 3,95m

3. Speciální instalace:

V případě, že podlahovou krytinu Eternal Rainbow instalujeme v místnosti ve tvaru písmene L, musíme použit dvě role
(řezy) podlahové krytiny. Pásy uřízněte pod úhlem 45° protisměrně na jednotlivých pásech a přiložte k sobě A k A.
K docílení větší přesnosti spoje doporučujeme pásy napřed přiřezat nahrubo s potřebným přesahem a následně provést
dvojitý řez skrz oba materiály, aby bylo docíleno tzv. těsného spoje. Řezy spojte pomoci chemické metody studeného
spoje.
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4. Svařování:
Podlahová krytina Eternal nemusí být svařovaná, ale je třeba v tomto případě počítat s drobným smrštěním materiálu a
to může být s ohledem na estetiku nežádoucí.
V případě, že podlahovou krytinu Eternal instalujete v místnostech, kde se dá předpokládat mokrá metoda čištění,
doporučujeme spoje svařit.
K svařování spojů v místech mezi Eternal Rainbow a okolní podlahovou krtinou, použijte svařovací šňůry v odpovídající
barvě „okolní“ podlahové krytiny.
Spojování jednotlivých pásů podlahové krytiny Eternal Rainbow, kladených vedle sebe nebo za sebou, proveďte
chemickou metodou studeného spoje. Tento druh spoje je méně viditelný a nenaruší vzor.
7/2016

1/2

Příručka instalace podlah
project vinyl-Eternal-Rainbow
195cm

= studený spoj
= svařování šňůrou s
doladěním barvy k okolní
podlahové krytině

1000cm

5. Obecné
Příprava podkladu, instalace, svařování a ostatní instrukce se řídí dle dokladu
„Příručka instalace podlah společnosti Forbo – Project vinyl - Eternal“.

6. Rada: Vyvarujte se poškozeni vaši podlahy. Na nohy židli i jiného nábytku nalepte plstěné podložky.
7. Po dokončení pokládky je nutno provést základní údržbu (mytí) podlahové krytiny s dodržením
čekacích lhůt.
8. Nově položené podlahy by měly být chráněny po dobu min. 24 hodin před silnou zátěží a po dobu
pěti dnů před bodovým zatížením a provozem koleček.
9. Konečná pevnost a zatížitelnost se odvine od použitého lepidla, je třeba brát na tuto skutečnost
ohled.
10. Dbejte na informace o použitých materiálech uvedených v jejich technických a bezpečnostních
listech.
Poraďte se se svým dodavatelem.
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