Lepení podlahové krytiny
Následující podmínky by měly být dodrženy při instalaci:
a.
b.
c.

Teplota podkladu: 15-22°C
Teplota okolí: 17-25°C
Relativní vlhkost vzduchu: max. 75%

K udržení vysoké kvality podlahové krytiny a její dlouhé životnosti musí být nalepena po celém povrchu lepidlem k tomu
určeném. Při užití nivelační hmoty, tmelů nebo lepení musí být striktně dodržován postup pokládky daný výrobcem pro tento
druh krytiny. Pouze následováním tohoto postupu bude krytina správně připravená k použití.
Je nezbytné lepit podlahovou krytinu po částech, zvláště při pokládce dvou podlahových krytin. V tomto případě položte dvě
závaží na sousední krytiny, aby nedocházelo k posunu. Odrolujte polovinu krytiny na druhou stranu a nechte polovinu místnosti
nepokrytou.
Použijte odpovídající lepidlo se zoubkovanou stěrkou na nepokryté části místnosti (dle instrukcí od výrobce lepidla). Vrstva
lepidla by měla být hladká, bez hrudek; snažte se pokrýt celý povrch. Dle teploty a typu lepidla vyčkejte 10-20 minut a
odrolovávejte krytinu zpět a rovnoměrně přitlačujte krytinu ve směru ze středu k okraji, dále podél spoje a na okrajích.
Odstraňte závaží a stejným postupem nalepte zbývající část podlahové krytiny. Dostane-li se lepidlo na místo spoje, ihned ho
odstraňte vlhkým hadrem.
Při lepení podlahy se řiďte instrukcemi od výrobce. Uzavřené prostory, kde byla pokládána podlahová krytina jsou použitelné
pouze po odvětrání specifického zápachu.
Upozornění:
Nalepení podlahové krytiny je předpoklad pro uplatnění záruky.
Údržba
Před použitím položeného PVC ho umyjte teplou vodou s malým množstvím slabého čistícího prostředku a vytřete do sucha.
Poté naneste ochrannou vrstvu na bázi polyuretanu (PU). Ta zajistí snadnější čištění a také zajišťuje ochranu před nadměrným
opotřebením. Ošetření podlahové krytiny ochrannou vrstvou je předpokladem pro uplatnění záruky. K údržbě podlahových krytin
z PVC byste nikdy neměli používat drsné čistící prostředky. Každý typ podlahové krytiny potřebuje důkladné čištění, ochrannou
vrstvu, denní/pravidelné čištění a ochranu před mechanickým poškozením.
Důkladné čištění – aplikujte čistící prostředek s vodou a nechte působit několik minut než začnou působit chemické složky.
Následně vydrhněte, odstraňte nečistotu, umyjte podlahovou krytinu čistou vodou a nechte vaschnout.
Údržba – na připravený povrch aplikujte 2-3 vrstvy čistícího prostředku určeného pro údržbu PVC
Pravidelné (denní) čištění – zameťte podlahu a následně umyjte vodou a čístícím prostředkem určeným pro podlahové krytiny z
PVC; následně odstraňte nečistotu.
Upozornění:
Částice písku, prachu, atd. zanechané na povrchu podlahové krytiny zrychlují opotřebení. Při údržbě se striktně řiďte
instrukcemi od výrobce čistících a udržovacích prostředků.
Opatření:







Instalujte rohožku před vstup
Nepoužívejte organická rozpouštědla nebo drsné čistící prostředky na čištění povrchu
Permanentní kontakt s objekty z barevné gumy mohou způsobovat permanentní odbarvení podlahové krytiny.
Skvrny by měly být odstraněny ihned
Vyvarujte se přesouvání těžkých objektů s ostrými okraji, které mohou způsobit permanentní otlačeniny, průrazy či
trhliny povrchu.
Naneste ochrannou vrstvu na bázi polyuretanu (PU)

