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Návod - Jak položit koberec na schody - HORNBACH.cz
Krok po kroku
Příprava koberce
Před zahájením pokládky by se měl koberec v místnosti
aklimatizovat až 48 hodin. Díky tomu se lépe přizpůsobí
klimatu v místnosti.

Příprava schodů
1. krok
Koberec lze pokládat pouze na takové schody, které jsou
pro to vhodné. Musí být rovné, ploché a nesmí se na nich
nacházet zbytky předchozích podlahových krytin. Dlažbu
není nutné odstraňovat – ta se vytmelí a poté bude sloužit
jako vhodná plocha pro pokládku.

2. krok
Namontujte na okraje soklové dlažby hliníkové ukončovací
profily. Přiřízněte jednotlivé úseky pomocí pilky na železo,
obruste řezné hrany a přilepte přiříznuté části na soklovou
dlažbu montážním lepidlem. Vytékající rozetřete pomocí
malé špachtle a poté ho nechte zaschnout.

3. krok
Potom dlažbu vytmelte. Rozmíchejte ve vědru stabilní
reparační maltu s tekutou adhezní emulzí a schody vytmelte
dohladka shora dolů pomocí hladicí lžíce. Zkontrolujte vše
pomocí vodováhy, abyste ještě mohli odstranit nerovnosti.
Postranní soklové dlaždice tmelit nemusíte. nechte
zaschnout podle údajů od výrobce. Po schodech nelze v
tuto chvíli chodit.
4. krok
Odstraňte velké hrudky tmelu pomocí špachtle a dláta a pak
vše obruste dohladka pomocí excentrické brusky – brusný
prach vysajte pomocí vysavače.

Měření a řezání
5. krok
Na změření jednotlivých stupňů budete potřebovat papír,
tužku a také skládací metr. Začněte rovnými stupni u kterých
jsou plochy stejně široké a stejně hluboké. Pokud máte
pouze rovné stupně, bude práce ještě snadnější. Očíslujte si
jednotlivé stupně na papír a na schody, potom budete moci
bezpečně přiřadit uříznuté úseky pro každý stupeň. Pro
jistotu si můžete navíc napsat rozměry přímo na schodiště.
Nášlapy a podstupnice patří vždy k sobě. Ty budou mít
později společný kus koberce. Až budete mít vypočítanou
velikost kusu koberce, připočítejte k ní pro jistotu vždy 2 cm
na šířku a na délku.

Zde je místo pro vaše poznámky
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6. krok
U točitých schodů neprobíhají všechny stupně stejně rovně.
Proto je třeba měřit dle vyobrazeného návodu:Položte tužku
přibližně doprostřed stupně, v pravém úhlu k přednímu
okraji. Změřte vlevo a vpravo od tužky nejdelší rozměr a
hodnoty sečtěte – to je rozměr pro
šířku
.Nyní změřte na nejhlubším místě stupně hloubku a přičtěte
výšku podstupnice pod ním – to je rozměr pro
délku
.Připočítejte ještě 2 cm na šířku a 2 cm na délku, tak
budete mít konečný rozměr pro přířez. Tento rozměr musíte
vypočítat pro každý točitý stupeň.
7. krok
Pro schodnice, tj. boční pruhy se soklovou , změřte délku
a maximální šířku pro seříznutý kus koberce. A ještě
připočítejte vždy 5 cm na délku a na šířku.

8. krok
Až budete mít vypočítány přířezy pro jednotlivé schody,
můžete začít s plánováním celkového množství. Budete
potřebovat koberec, který je vhodný pro pokládku na
schody. Snadněji se zpracovává semišový koberec než
smyčkový. Pro správné seříznutí jednotlivých stupňů je
důležitý směr vlasu. Ten lze snadno vypočítat. Rozviňte kus
koberce a nechte na něj spadnout např. skládací metr. Ten
automaticky o něco odskočí, a sice ve směru vlasu. Směr
vyznačte šipkou na zadní stranu. Kusy koberce přiřízněte
tak, aby směr vlasu u každého stupně byl dolů. Tím se
okraje na stupních tak rychle neopotřebují.
Na řezání použijte nůž na koberce s ostrou hákovou čepelí.
Řezat začněte na zadní straně koberce. Poznamenejte na
zadní stranu číslo stupně a směr vlasu. Nyní se přiříznou
také kusy koberce pro boční schodnice. Zde můžete přiložit
tapetovací lištu jako pravítko. Pruhy poté rozviňte vlasem
směrem ven, dokud se nezpracují.

Lepení koberce
9. krok
Koberec musí na schodišti hodně vydržet, takže ho
přilepte kontaktním lepidlem na koberce a schody. Lepidlo
naneste nejprve na nařezané kusy koberce: trochu lepidla z
plechovky naneste na zadní stranu koberce a rozetřete až
po okraje pomocí japonské špachtle. Postačí tenká vrstva
lepidla. Poté kusy rozložte, aby se mohly provětrat – nesmí
být umístěny nad sebou. Teprve až bude vrstva lepidla na
dotyk suchá, smí se přilepit.
10. krok
U schodů začněte opět shora a nanášejte kontaktní lepidlo.
Ideálně vždy pouze dva schody, abyste mohli pracovat ještě
na těch horních. Nechte lepidlo trochu větrat, dokud nebude
zaschlé a již nebude lepit.
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11. krok
Až bude vrstva lepidla na stupních suchá, položte první kus
koberce. Položte ho správně podél stupně, protože pak
už ho nebude možné upravit. Jelikož je kus koberce kvůli
přídavku o něco širší, může po stranách o něco vyčnívat
směrem nahoru. Udělejte po stranách na okraji stupně
krátký odlehčovací řez, poté půjde koberec lépe ohnout
dolů.
12. krok
Koberec přitlačte pevně na schod, poté ohněte u okraje
směrem dolů a také pevně přitlačte. Je důležité, abyste
přitlačení provedli pořádně, jelikož jedině tak rozvine lepidlo
svoji přídržnost. Přesahy poté můžete uříznout pomocí
nože na koberce. Tímto způsobem položte kusy koberce na
všechny schody.

Zakončovací práce
13. krok
Na zadní stranu kusů na boční schodnice naneste opět
kontaktní lepidlo a rozetřete ho na rovnoměrnou tenkou
vrstvu. Kusy nyní již nerolujte, ale nechte je plně rozložené
vyvětrat. Mezitím natřete kontaktním lepidlem také soklové
dlaždice na schodnicích. Zde pracujte ideálně pomocí
štětce. Okraje už položených kusů chraňte krepovou
páskou.
14. krok
Na okrajích schodů udělejte odlehčovací řezy, abyste mohli
koberec upravit. Přitlačte ho co nejpevněji ke schodnicím.

15. krok
Přesahy můžete uříznout podél . Přitlačte násadou kladiva
pevně k okraji a poté uřízněte pomocí nože na koberce.

16. krok
Přechod mezi ukončovacím profilem a plochou stěny
vytvořte pomocí akrylátu. Oblepte profil lepicí páskou
a vytvořte rovnoměrný akrylátový šev. Uhlaďte prsty a
odstraňte krepovou pásku.

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

