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Návod - Jak položit dřevěnou podlahu - HORNBACH.cz
Krok po kroku
Stavba spodního roštu
1. krok
Prkna z masivního dřeva jsou přírodním produktem. Jsou
určena pro montáž pohledové podlahy a musí mít vlhkost
dřeva cca 10 % či méně. Dřevo s vlhkostí přes 12 % se
na pohledové podlahové krytiny příliš nehodí, protože po
pokládce dřevo dále vysychá a vznikají spáry.

2. krok
V případě, že spodní dřevěná konstrukce (tzv. polštář) je
již k dispozici z předchozí montáže podlahy a nevykazuje
žádné vady, můžete začít přímo s pokládkou..

3. krok
Vhodné tlumení kročejového hluku dosáhnete pomocí
desek odolných proti tlaku, které se seříznou na šířku
spodní konstrukce. Těmito pruhy se pak obloží celá
spodní konstrukce. Existuje-li nebezpečí stoupající vlhkosti
např. u nepodsklepených místností, položí se na podklad
celoplošně PE-fólie.
4. krok
Na ni vyrovnejte prkna spodní konstrukce s max. vlhkostí
dřeva 15 %, s podloženými izolačními pásy v intervalech
přibližně 50 cm.

5. krok
Pro zajištění spodní konstrukce proti posunutí až do doby
jejího upevnění použijte několik pomocných latí, které
později opět odstraníte.

6. krok
Meziprostory spodní konstrukce vyplňte izolační vrstvou z
minerální vlny.

Pokládka

Zde je místo pro vaše poznámky
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7. krok
První řadu prken položte drážkou směrem ke stěně.
Dodržujte dilatační spáru vůči stěnám o velikosti 10–15
mm. Zajistěte ji dřevěnými klíny, které po pokládce opět
odstraníte. Prkna v řadě vyrovnejte a u stěny je připevněte .
Hřebíkové hlavičky mohou být zapuštěny a pak zatmeleny
tvrdým voskem.
8. krok
Zkracování prken např. u koncových prvků provádějte
pomocí děrovky ze spodní strany.

9. krok
Prkna lze pokládat donekonečna. Za tímto účelem použijte
odříznuté zbytkové kusy z jedné řady jako první kus další
řady. Prkna pak srazte dohromady s použitím dřevěného
špalíku.

10. krok
Pro upevnění provrtejte prkna z vrchní strany pera pod
úhlem 45° a upevněte spax-šrouby (o síle cca 3,5 mm a
délce trojnásobku tloušťky prkna).

11. krok
Pro stažení a bezešvé spoje koncových kusů prken použijte
táhlo. Tento nástroj se využívá při všech pokládkách parket
a laminátových podlah.

12. krok
Při pokládce poslední řady uložte prkno rovněž pomocí
táhla. I zde je třeba zachovat odstup od stěny 10–15 mm
vzhledem k dilataci.

Dokončovací práce
13. krok
Dilatační spáry mezi podlahou a stěnami a upevnění první
řady prken zakryjte parketovými soklovými lištami. Před
umístěním musíte bezpodmínečně odstranit distanční klíny.
Pozor: Lišty se šroubují na stěnu, ne na prkna!
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14. krok
Při použití upevňovacích profilů ve spojení s vhodnými
parketovými lištami pak šrouby nejsou vidět. U skládaných
lištových úseků provádějte šikmé řezy. Pak jsou spoje méně
viditelné.

Otázky k e-shopu 251 060 060 - Po.-Pá. 08:00–19:00 hod., So.-Ne. 08:00-17:00 hod.

