Příručka instalace podlah
Sarlon Complete Step

Pokyny k Instalaci
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
Podlahová krytina Sarlon Complete Step je speciální produkt se zabudovanou schodovou hranou. Schodová hrana je
barevný pás s úzkými hustými protiskluzovými drážkami začleněnými ve struktuře materiálu, která vytvoří po nalepení
protiskluzný prvek na nášlapu i podstupnicí schodového dílce. Nášlapná hrana má široké drážky vzdálené více od sebe,
než je tomu u podstupnice. Obě části mají odlišnou, viditelně kontrastní barvu. Hrana schodu musí mít zaoblený tvar s
minimálním rádiusem/poloměrem 12 mm. Zaoblení musí být plynulé bez žádného přesahu k podstupnici.

3. Příprava podkladu

Podlahová krytina Sarlon Complete Step se lepí celoplošně na normalizovaný, tj. vyzkoušený a odpovídajícím způsobem
připravený podklad. Zvláště je třeba dbát na to, aby schody byly čisté, pevné, bez trhlin, rovné, hladké a suché. Při zjištění
nedostatků je nutné přistoupit k přípravě podkladu.

4. Příprava materiálu
4.1. Aby byly zajištěny optimální podmínky pro zpracování, nesmí teplota podkladu klesnout pod 15°C. Teplota v
místnosti musí být min. 18°C. Relativní vlhkost vzduchu by neměla překročit 70 %. Podlahová krytina a rovněž všechny
pomocné a další materiály musí mít teplotu minimálně 18 °C. Tyto teplotní podmínky by měly být zajištěny nejméně 2
dny před začátkem pokládání a měly by zůstat zachovány ještě 3 dny po ukončení práce.
4.2. Před zahájením pokládání je nutné zkontrolovat, zda podlahová krytina pochází z jedné šarže (viz etiketa na roli).
Doporučujeme etikety uschovat až do okamžiku přejímky díla. Vždy pracujte ve stejné ploše/ úseku/ schodišti/ patře
s pásy ze stejné šarže, aby se zabránilo riziku různých odstínů. Event. barevné odchylky krytiny je možné reklamovat
pouze před jejím položením. Stejně tak poškození, ke kterému došlo při transportu, je možné reklamovat pouze v rámci
stanovených lhůt.
4.3. Podlahovou krytinu i stavební chemii je nutno aklimatizovat minimálně 48 hodin předem na potřebnou teplotu
v prostorách, kde budou instalovány. Role by měly být uskladněny ve svislé poloze.

5. Instalace
5.1. Před začátkem pokládky je důležité si vytvořit dobrý instalační plán, který řeší umístění a velikost
jednotlivých pásů při dořezávání k vnitřním hranám schodů a ke zdem.
5.2. Postup řezání
•
•

Z výrobní šířky role je možné udělat dva schody. Řežeme jen potřebnou délku schodového dílce.
Protože jsou nášlapné hrany umístěné na vyrobeném pásu podlahoviny proti sobě, můžete pokrýt i schody s
nestandardně širokým nášlapem z jedné šíře.
- Nášlap do 32 cm – 2 schody
- Nášlap do 55 cm – 1 schod
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Rovnoměrné schody
(podstupnice + nášlap)
(schod max: 505mm)

Nesouměrné schody
(schod max: 740mm)

•
•
•
•

Nařežte pásy materiálu Sarlon Complete Step na požadovanou délku při zachování dostatečného množství
materiálu pro prořez.
Na zadní stranu materiálu nakreslete tužkou čáru, která bude odpovídat spoji úzkých a širokých drážek nášlapné
vrstvy materiálu.
Nakreslete druhou čáru na podklad doprostřed oblouku schodové hrany po celé délce schodového dílce. Tím, že se
sejdou čáry na materiálu i podkladu, docílíte souměrné instalace podlahoviny na všechny schody.
Instalaci zahajte od spodního schodu. Použijte horkovzdušnou pistoli pro změkčení krytiny. Postupujte takto: Hladký
začátek od schodové hrany (nášlap), poté nášlapná hrana a následně podstupnice schodiště. Uřízněte podél bočních
stran a u paty schodu. U spodního schodu napojte materiál podlahy u barevného proužku (hrany), aby nevznikly
žádné barevné rozdíly mezi materiálem v pásech (položeným na ploše mimo schodiště) a materiálem Sarlon
Complete Step.

5.3. Lepení

•
•

Před nanesením lepidla všechny plochy důkladně zameťte a vysajte (podklad i zadní stranu podlahové krytiny).
Podlahová krytina Sarlon Complete Step musí být celoplošně přilepená pomocí vhodného kontaktního lepidla bez
změkčovadel a agresivních složek např. Elastocol 680 Contact Fast, nebo PU M25. Je nutno používat jen lepidla, která
jsou výrobcem určena pro lepení krytin PVC.

•

Proveďte dvojitý nátěr (podklad i podlahovou krytinu) kontaktního lepidla, aby se zabránilo jakémukoliv pohybu
lepidla nebo podlahoviny. Lepidlo nanášejte vždy směrem od vrchního schodu k spodnímu.
Vyčkejte potřebnou dobu nutnou k odvětrání lepidla, než zahájíte lepení. Pod podlahovou krytinou nesmí být
uzavřen žádný vzduch!
K instalaci používejte korkovou desku. Dutá místa, která je možno zjistit poklepem přitlačit vyhlazovacím kladívkem.

•
•
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5.4. Svařování
•
•
•
•
•
•

Podlahovou krytinu Sarlon Complete Step je nutno po instalaci ve
spojích nášlapů a podstupnic svařit.
K tomuto můžete použit metodu studeného spoje nebo svařit za
tepla pomoci 4mm svařovací šňůry.
Tuto práci je možno provádět teprve po dostatečném vytvrdnutí
lepidla. Je proto nutno po položení dodržet čekací dobu nejméně
24 hodin, lépe však 2 až 3 dny u svařování za tepla.
U teplého svařování vytvořte ručně pomocí drážkovače drážku a
po svaření seřízněte pomocí dláta, nebo seřezávače o průměru
6mm.
Používejte pouze svařovací šňůry Forbo a to ve správných
odstínech.
Před použitím čisticích nebo údržbových prostředků zachovejte
pauzu minimálně 12 hodin od dokončení svařování.

5.5. Nářadí:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Podlahářský nůž s lichoběžníkovou a háčkovou čepelí
Příložník 2m
Skládací / svinovací metr
Tužka
Vyhlazovací kladívko
Úhelník
Ruční přítlačný váleček
Korková deska
Svařovací tryska pro PVC s PUR
Svařovací pistole
Drážkovač, horkovzdušný hoblík
Seřezávač šňůry
Špachtle na lepidlo

6. 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.
7. Konečná pevnost a zatížitelnost se odvine od použitého lepidla, je třeba brát na tuto skutečnost
ohled.
8. Dbejte na informace o použitých materiálech uvedených v jejich technických a bezpečnostních
listech.
Poraďte se se svým dodavatelem.
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