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Návod - Jak položit laminátovou podlahu - HORNBACH.cz
Krok po kroku
Příprava podkladu pro pokládku plovoucí podlahy
1. krok
Podklad musí být suchý a rovný. Řiďte se také
doporučeními od výrobce. Nerovnosti větší než 3 mm na
metr je nutné odstranit, např. pomocí tekutého tmelu.

Jak položit izolační podložku
2. krok
Podle podkladu položte na zem parotěsnou fólii. Jednotlivé
pásy položte s přesahem 10 cm a spoje slepte pomocí
hliníkové . Na okrajích přeložte fólii cca 5 cm směrem
nahoru.

3. krok
Potom položte podložku, která bude přesně sedět k vybrané
podlahové krytině a podkladu a vyrovná i všechny případné
nerovnosti.

4. krok
je k dostání jako zboží v rolích nebo ve tvaru skládacích
desek.

Jak nanést těsnicí a distanční pásku
5. krok
Při použití podložky s integrovanou parotěsnou fólií se
obvodové okraje utěsní pomocí těsnicí a distanční pásky.

6. krok
Distanční pěna se po pokládce podlahy odstraní. Těsnicí
a distanční páska se pokládá na dvou stranách místnosti,
jednoduchá těsnicí páska po obvodu celé místnosti.

Zde je místo pro vaše poznámky
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Pokládka plovoucí laminátové podlahy
7. krok
nechte alespoň 48 hodin před položením aklimatizovat v
dané místnosti.

8. krok
Pro první řadu pokládky se na prknech rovnoměrně uříznou
pera. U stěn s nepravidelným tvarem vyznačte tento průběh
na první řadu prken. Nejlépe to půjde takto. Provrtejte
dřevěné prkénko a zasuňte tužku a obkreslete. Prkna poté
uřízněte podél vyznačené čáry.

9. krok
První prkno se položí stranou s perem směrem ke stěně.
Těsnicí a distanční páskou se udělá dilatace cca 10 – 15
mm ke stěně.

10. krok
Další prkna budete přidávat do první řady vždy čelní
stranou.

11. krok
Poslední prkno v řadě se otočí o 180° a vyznačí se na něm
požadovaná délka s příslušným odstupem od stěny. Při
použití ruční pilky se řeže z horní strany.

12. krok
Elektrickou pilou se řeže ze spodní strany, aby se zamezilo
štěpení okrajů. Použijte na to vhodný pilový list.

13. krok
Zasaďte poslední prkno první řady. Zbytek můžete použít
jako začátek další řady, pokud tento zbytkový kus měří více
než 30 cm a v první řadě se neodřízlo pero. Spoje by měly
být přesazeny alespoň o 40 cm.

Strana 3 / 4

14. krok
Pro poslední řadu je nyní nutné určit šířku prkna. Položte
prkno na předposlední řadu v zákrytu a vyznačte
požadovanou šířku pomocí dalších kusů. Také zde je nutné
zohlednit dilatační spáru ke stěně. Nyní můžete prkna
přidat. V případě potřeby použijte táhlo.

Systém pokládky "Fold - Down"
1. krok
Podle výrobku se liší i technika pokládky plovoucí podlahy.
U systému „Fold-Down“: 1. Přiložení na podélné straně2.
Přisunutí vlevo 3. Položení.

2. krok
Přiložte další prkno v úhlu cca dvaceti stupňů, zasuňte a
upevněte.

Systém pokládky "Snap"
1. krok
1. Přiložení na podélné straně2. Přisunutí vlevo 3. Položení

2. krok
Přiložte další prkno, zasuňte a položte.

3. krok
Zafixujte řadu pomocí táhla.

Systém pokládky "Angle-Angle"
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1. krok
1. Spojte k sobě lamely kratší stranou.2. Vytvořte takto
celou řadu.

Nadzvedněte celou řadu, přiložte k předchozí a zaklapněte.

Přitlačte a dobře upevněte. Postupujte tímto způsobem po
celé místnosti.

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

