Příručka instalace podlah
Novilon® Click
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. Příprava podkladu:
2.1. Podlahová krytina Novilon® Click se instaluje na normalizovaný, tj. vyzkoušený a odpovídajícím způsobem
připravený podklad. Zvláště je třeba dbát na to, aby podklad byl čistý, pevný, bez trhlin, rovný, hladký a suchý. Při zjištění
nedostatků je nutné přistoupit k přípravě podkladu. Tekuté anhydritové potěry musí být zásadně před dalším
zpracováním přebroušeny (odstranění šlemu) a vysáty, pokud nejsou výrobcem předloženy jinak znějící předpisy.
Nedoporučujeme instalovat Novilon® Click na původní podlahovou krytinu.
2.2. Použijte podložku Forbo Click Underlay
Doporučujeme použít podložku Forbo Click Underlay. Tato podložka vám nabízí následující výhody:
• Skryje překlenovací nerovné spáry v podkladu, např. při instalaci podlahy na keramické dlaždice, dřevěné
podlahy atd.
• Redukce kročejové neprůzvučnosti a dopadu hluku
• Maximalizace protikluznosti, např. v oblastech shop-in-shop, a speciálních prodejních ploch, atd.
• Minimalizace zvuků vrzání
• Snadnější chůze a komfort při instalaci

2.3. Podložku Forbo Click Underlay doporučujeme použit při pokládce na:
•
•
•
•
•

Laminát / parkety
Kámen, mramor
Keramickou dlažbu (požadavek na spoje: šířka <5 mm/ hloubka <2 mm)
PVC krytiny
Na podlahovou stěrku ať už novou, či renovovanou.

2.4. Podklady, které nebyly uvedeny, vyžadují povolení od společnosti Forbo Flooring Systems. Nepoužití vhodné
podložky nebo využívání alternativních podložek, které nebyly testovány nebo schváleny jinými výrobci, může vést
k tomu, že záruční a garanční nároky budou v případě poškození zamítnuty.

3. Příprava materiálu:
3.1. 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.
3.2. Před zahájením pokládání je nutné zkontrolovat, zda podlahová krytina pochází z jedné šarže (viz etiketa na
kartonu). Doporučujeme etikety uschovat až do okamžiku přejímky díla. Vždy pracujte ve stejné místnosti/patře
s materiálem 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.
3.3. Podlahovou krytinu, podložku i stavební chemii je nutno aklimatizovat minimálně 48 hodin předem na potřebnou
teplotu v prostorách, kde budou instalovány. Dílce Novilon® Click je dobré k aklimatizaci vyjmout z obalů a vyskládat do
malých hromádek po maximálně 10 kusů. Předběžné třídění lamel/dlaždic není nutné.

4. Instalace:

4.1. Směr instalace
Dodržujte směr pokládky zleva doprava. První řada lamel se pokládá ke zdi, přičemž první lamela je umístěna do levého
rohu drážkou zámku směrující do prostoru místnosti. Lamely instalujte krátkou stranou směrem k hlavnímu zdroji světla v
místnosti. Podélnou instalací lamel v dlouhých, úzkých místnostech, můžete výrazně zlepšit vlastní stabilitu položené
podlahy.
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4.2. Dilatační spáry a vzdálenosti od okraje

Lamely Novilon® Click je třeba klást se zachováním dilatační spáry 5mm od stěny a dalších pevných překážek jako jsou
stěny, sokly, trubky topeni, pilíře, zárubně apod. K dodržení potřebné dilatace použijte klínky. Tip: zbylé kousky podlahové
krytiny použijte jako klínky. Dilatační spára nesmí být vyplněná silikonem, elektrickými kabely nebo jiným materiálem!

4.3. Použití silikonu je dovoleno v těchto výjimečných případech:

• Vlhké místnosti
Dilatační spáry ve vlhkých místnostech max. 10 m², například v koupelnách nebo kuchyních, můžou být vyplněny
silikonem, aby se zabránilo pronikání vody přes dilatační spáry pod podlahovou krytinu. U všech větších místností ve
vlhkém prostředí, podlepit dilatační spáru těsnící páskou a následně spáru vyplnit silikonovým tmelem. Lze také použit
speciální dilatační profil se silikonovým těsnícím proužkem.
• Zárubně
U zárubní, která nemůže být zkrácena, doporučujeme dilatační spáry 3mm, které mohou být vyplněny silikonem. Pokud
lze zárubně zkrátit a podlahovou krytinu pod ní vsunete, zajistěte dilatační spáru 5mm od stěny.

4.4. Instalace

Položte první lamelu jazýčkem směřujícím ke zdi a připojte všechny ostatní lamely k té první. Ujistěte se, že spojení
čelních profilů s perem a drážkou je provedeno přesně roh na roh. Pro lepší uzamčení mírně poklepejte bílým gumovým
kladívkem. Druhou a další řady můžete začít vždy zbytkem lamely, není-li kratší než 30cm. Lamely instalujte do drážky
předchozí řady pod úhlem cca. 30° a snižte ji mírným tlakem proti předchozí řadě. Vezměte následující lamelu; vložte ji
pod úhlem 30°, v podélném směru do lamely z prvních řad, která již leží plošně na zemi; a přikládejte ji co nejblíže k čelní
straně dříve položené lamely a uzamkněte jí, jak je popsáno výše. Tato technika se používá k instalaci všech zbývajících
řad. Lamely v jednotlivých řadách instalujte tak, aby krátké spoje byly od sebe vzdálené min. 30cm. Aby bylo možné
nainstalovat poslední řadu, změřte vzdálenost mezi stěnou a položenou poslední řadou. Tuto vzdálenost přeneste na
lamelu. Poslední řada by měla odpovídat polovině šířky lamely. Nezapomeňte na 5mm širokou dilatační spáru.

4.5. Přechodové lišty, dilatační prvky v prostoru

V místnostech s celkovou plochou 150 m², může být podlaha položena bez spojů. Maximální velikost podlahy jedné
místnosti může být považován prostor 10 x 20 metrů a to pouze v případě, že jde o jednoduchý tvar místnosti bez
stavebního členění, nebo jiných pevných stavebních prvků (sloupy, příčky, vestavby apod.). Extrémně úzké, dlouhé
místnosti, by měly být zakončeny dilatačními profily. Pevné stavební prvky v místnostech (stěny, sokly, trubky topeni,
pilíře, zárubně atd.), musí mít dilatační spáru alespoň 5 mm, na stejné úrovni jako konstrukční prvky. Při instalaci soklové
lišty, přechodového nebo ukončovacího profilu, prosím, nikdy nenapojujte lišty nebo profily přímo na podlahovou
krytinu! Pokud si přejete více informací, obraťte se na svého prodejce Novilon® Click.

Jazýček směřuje ke zdi. Zbývající kus (min. 30cm)
lamely z první řady může být použit jako první
lamela řady druhé.
Stranu s jazýčkem vložte pod úhlem 30° do drážky
první řady lamel

Mírně přitlačte, hotovo.

Zamkněte
kladívka.
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4.6. Rady k zakončení instalace
•
•

Odstraňte všechny distanční klínky
Podlahovou krytinu Novilon® Click instalujte po úplném dokončení stavebních prací, aby nedošlo k instalaci
pevných stavebních dílů na podlahovou krytinu. Podlahová krytina nesmí být pevně připojena (lepená) k
podkladu, nábytku, ani k jakýmkoliv jiným pevným stavebním částem místnosti.
• Kancelářské židle nebo jiná pohyblivá zařízení vybavte kolečky typu W.
• Upozornění:
V zimních zahradách a podobných místnostech, je třeba důkladně zvážit použití podlahové krtiny Novilon® Click
vzhledem k extrémnímu výkyvu teplot a nestabilnímu prostředí. V těchto případech instalace vyžaduje samostatný
souhlas a schválení od společnosti Forbo Flooring Systems.

4.7. Nářadí:
•
•
•
•
•
•

Podlahářský nůž s lichoběžníkovou a háčkovou čepelí
Příložník 2m
Skládací / svinovací metr
Tužka
Palice s bílou pryžovou hlavicí
Úhelník

5. Čištění a údržba
Po instalaci proveďte závěrečné čištění. Běžné čištění se může provádět zametáním, vysáváním nebo mokrým stíráním.
Na silné znečištění použijte polyuretanový čistič. Vše, co vytváří skvrny a agresivní látky musí být okamžitě odstraněny z
povrchu.
Důležitá rada: Použitím vstupních rohoži Coral nebo Nuway společnosti Forbo, významně redukujete vnesené množství
nečistot a vlhkosti na vaši podlahu.
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. Dbejte na informace o použitých materiálech uvedených v jejich technických a bezpečnostních listech.
Poraďte se se svým dodavatelem.
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