
  - Pokládka
1. Povinnost testování a péče 

Bezpodmínečně dodržujte před i během pokládky! Nejdříve si návod k pokládce celý pročtěte. 
Dodržujte tento návod přesně, aby byl zachován plný nárok na záruku. 

Podlaha Krono Xonic je vyráběna dle jasně určených a velmi precizních pracovních postupů. Rozpracované i hotové výrobky 
jsou podrobovány přísným a nepřetržitým kontrolám kvality. Poškození jednotlivých součástí, např. během přepravy, se přesto 
nedá zcela vyloučit. Před pokládkou prosím zkontrolujte stav součástí podlahy. 

Dávejte pozor na relativně vysokou hmotnost balíků při přepravě. Následující tipy Vám mohou pomoci přepravit břemeno 
tak, aby to bylo co nejšetrnější pro záda: 
- Stabilizujte páteř: držte záda rovně a zatněte svaly břicha a pánve. Ke zvedání využijte sílu nohou. 
- Vyhněte se trhavým pohybům nebo otáčení do strany: Když je třeba něco přemístit, předmět zvedněte, udělejte krok do 
strany a poté odložte. Předtím z cesty odkliďte překážky a udělejte si prostor. 

Příprava: Před pokládkou podlahy balíky skladujte tak, aby byly ve stejných klimatických podmínkách jako při pokládce a 
následném používání [1]. Neskladujte před oknem na přímém slunci. 
Tyto podmínky jsou následující: 
- ve stozích, měnit polohy otáčením o 90° 
- alespoň po 48 hodinách 
- vleže naplocho, ve vzdálenosti alespoň 50 cm od stěn a zcela rovně 
Neustále dávejte pozor na pečlivé zpracování panelů. K práci používejte obě ruce a neposouvejte panely nohama, profily by 
se mohly poškodit. 

Potřebný materiál a nářadí: Pro tuto pokládku podlahy použijte originální příslušenství. Lze použít následující nářadí a 
pomůcky: tužku, skládací metr, úhelník, vodováhu a distanční držák (1 mm, 10 mm), dorážecí špalek, kladivo [2]. 
Dále se jako dělicí nástroje doporučuje vysunovací nůž a ruční pila. Pilové kotouče by měly mít jemné zuby. Lze také použít 
přímočarou nebo kotoučovou pilu s jemně ozubenými kotouči. Pozor! Hrany řezu nebo lomu mohou být ostré a při nepozor-
nosti mohou způsobit poranění. K ukončení stěny jsou k dispozici soklové lišty ve stejném dekoru v sortimentu příslušenství. 
Dávejte pozor na to, aby nebyl omezen pohyb podlahy, a aby ve vlhkých prostorách do spár konstrukce nevnikaly žádné 
kapaliny. 

Podložení pokládky a utěsnění: Produkt je vhodný do vlhkých prostor. Jako vlhké prostory jsou podle DIN 68800 označovány 
prostory s dlouhodobou nebo stálou vlhkostí vzduchu vyšší než 70 %. Krono Xonic se nehodí pro použití venku a v mokrém 
prostředí. Typickými oblastmi použití jsou obývací pokoje, ložnice, koupelny, kuchyně, jídelny, chodby, kanceláře, obchody, 
lobby, lékařské ordinace, hotely, koridory. Veškerá další použití je třeba ověřit a nevztahuje se na ně záruka. 

Podklad pro pokládku panelů musí být uzpůsoben tak, aby mohly být pokládány podle návodu výrobce (informace o pro-
duktu). Jako podklad jsou vhodné mimo jiné minerální podklady (jako např. potěr, topný potěr na vodní bázi, beton, asfalt). 
Dbejte na to, že konstrukce základu musí odpovídat přijatým pravidlům techniky konstrukce suchých staveb ve vlhkých 
prostorech. 

Spodní vrstva musí být zcela rovná, suchá, čistá a nosná. Nerovnosti podlahy přesahující 2 mm na minimálně 1 m musí být 
odborně vyrovnány (podle DIN 18202) [3]. Rovnost podkladu lze nejlépe zjistit pomocí zednického pravítka nebo vodováhy 
dlouhé 250 cm odpovídající běžné normě. Nesmí se vyskytovat žádné odskoky, stupně nebo podobné nerovnosti. Znečištění 
stavební plochy jako jsou zbytky po čištění, sádra nebo podobné musí být beze zbytku odstraněny. 

Aby byly ve vlhkých prostorách části stěn a podklady podlahy všeho druhu udrženy trvale vodotěsné, doporučuje se aplikace 
elastického utěsnění. Pro úpravu podkladů, obzvláště utěsnění stěn a podlah vlhkých prostorů, se výslovně odkazuje na leták 
centrálního sdružení německého stavebního průmyslu ZDB (01/2010) „Upozornění pro provádění těsnicích spojů zpracová-
vaných v tekutém stavu s pokrytím a vrstvami z dlaždic nebo desek pro vnitřní a vnější prostory“. Podlahová krytina neslouží 
pouze jako vodonosná vrstva a díky svým zacvakávacím profilům není trvale vodotěsná. Z důvodu pečlivého zajištění lze proti 
vnikání vlhkosti do podkladu použít PE fólii nalepenou na spojích. 

Při dobrém osvětlení zkontrolujte nedostatky panelů [4]. Lamely s viditelnými vadami vybočujícími z platných tolerancí, jako 
jsou odchylky ve výšce, lesku, rozměrech a barvách, je třeba vytřídit – budou zdarma vyměněny. Na panely, které jste již 
nějakým způsobem upravili, nemůžete uplatňovat nárok na reklamaci. 

Produkt se pokládá jako plovoucí a tudíž nesmí být přišroubován, přibit ani přilepen k podkladu nebo bodově přichycen např. 
prostřednictvím dveřních zarážek nebo těžkých předmětů [5]. 

Pro případ, že je slepení vyžadováno, byla výrobcem otestována a schválena následující lepidla: 
1) UZIN KR 430 
2) UZIN KE 66 
3) UZIN KE 2000 S 
Ostatní lepidla je třeba odsouhlasit s výrobcem lepidla ohledně oblasti použití. Na odborné slepení má povinnost poskytnout 
záruku osoba/firma realizující pokládku. U 5mm produktů je třeba dbát předem na to, aby byl z dolní strany zcela odstraněn 
kročejový hluk. 

Pod 5mm produkt s kašírovanou pěnou na zadní straně se nedává žádný podkladový materiál. Pod 4mm produkt lze položit 
PE fólii, aby se omezil vznikající kročejový hluk z důvodu nečistého podkladu. 
Chcete-li pod 4mm produkt položit podkladovou podložku, jsou dovoleny pouze produkty s pevností v tlaku > 200 kPa a 
tloušťkou < 2 mm. 

Koberce, pěnové PVC podlahy a všechny druhy pěn musí být vždy odstraněny [6], protože nejsou jako podklad vhodné. 
V opačném případě může při chůzi po povrchu docházet k pružení a k silnému tlaku v oblasti hran, což má za následek 
vytváření mezer. Koberec je nutno odstranit také z hygienických důvodů. Vznikající vlhkost může vést ke vzniku plísní a 
bakterií. 

Použití podlahového topení (teplá voda/elektrické) je možné pouze při odborné montáži a za předpokladu jeho správné-
ho provozu. Dodávka a instalace podlahového topení musí odpovídat aktuálnímu stavu techniky a podlahové topení musí 
být uvedeno do provozu odbornou firmou v souladu s příslušnými kritérii vytápění. Podlahové topení musí být v místnosti 
položeno a provozováno celoplošně. Částečně fungující podlahové topení není přípustné. Teplota spodní strany podlahy 
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nesmí nikdy a nikde překročit 27 °C [7]. 
Je nutné se bezpodmínečně vyhnout hromadění tepla pod případně zakrytými povrchy, 
jako např. koberci. Veškeré nároky na uplatnění reklamace v souvislosti s provozem 
nebo montáží podlahového topení jsou vyloučeny. Nároky vznikají pouze v rámci našich 
všeobecných záručních podmínek. 
U podkladů s podlahovým topením i bez něj musí odborná firma provádějící pokládku 
před instalací podlahy provést a zaprotokolovat nutné CM měření. S ohledem na zbytko-
vou vlhkost platí následující mezní hodnoty: 
- u kalciosulfátové stěrky max. 0,5 % CM bez; 0,3 % CM s podlahovým topením 
- u cementové stěrky max. 2,0 % CM bez; 1,8 % CM s podlahovým topením 

Pokládka

Před pokládkou se doporučuje panely roztřídit podle požadované struktury a příp. bare-
vných odstínů. Informujte se také o barevných odchylkách. 

Dávejte pozor na montáž bez pnutí. Pro její zajištění je bezpodmínečně předepsána 
vzdálenost od okrajů 5 – 10 mm ke stěně, sloupům atd. 
[10]. U délky pokládky např. 8 m by měla být volena alespoň 5mm spára a u maximální 
délky pokládky 20 m by měla spára kolem dokola činit min. 10 mm. 
Dilatační spáry nesmí být vyplněny kabely ani ostatními materiály. Mezi místnostmi nebo 
v místnostech s komplexními půdorysy je nutné dilatační spáry vždy začlenit. Pokud např. 
obývací pokoj sousedí s ložnicí, tedy místností s odlišnou pokojovou teplotou, musí být 
zabudován podlahový předěl, jinak může dojít k pnutí s následným poškozením. Všechny 
spáry technicky podmíněné podkladem je třeba začlenit podle dnešního stavu techniky 
do podlahové krytiny, např. dilatační spáry mezi nátěry. Zakrytím takových spár může 
dojít k poškození podlahové krytiny. 

U oken zasahujících do podlahy musí být zajištěno dostatečné zastínění, větrání a 
instalace bez pnutí. Díky slunečnímu záření mohou teploty značně stoupat a vést k trvalé 
deformaci podlahy. Kolísání teplot musí být udržováno co možná nejmenší. Změnám 
rozměrů z důvodu proměnlivosti teplot nelze u plovoucích podlah zabránit v žádných 
prostorech. 

Fixace podlahy jakýmkoli způsobem není dovolena. Zvýšení teploty z např. 15 °C na 
30 °C znamená změnu rozměrů přibližně 0,5 mm/m. Při zvýšení na 40 °C je to pak 1 
mm/m. Opačně se podlahová krytina chová podobně. Při teplotách nižších než 10 °C je 
změna rozměrů ještě menší. Přípustné jsou pokojové teploty od -40 °C do +45 °C. Vyšší 
teploty mohou vést k trvalé deformaci podlahy. Při teplotách pod 0 °C klesá pružnost 
produktu. 

Doporučení: Panely pokládejte v podélném směru vůči hlavnímu zdroji světla. Díky vyso-
ce precizní technologii tisku dekoru je dosaženo přirozené rozmanitosti barev. Z tohoto 
důvodu vždy pokládejte panely smíchané z různých balení, abyste mohli ovlivnit barevné 
působení podlahy v místnosti. 

Nejprve byste měli změřit místnost, abyste zjistili, zda je nutno co do šířky zúžit první 
řadu panelů. Při nerovných stěnách přeneste tuto nerovnost na první řadu panelů a 
panely náležitě seřízněte. Pokud by měla být poslední řada panelů užší než 19,2 cm, 
měli byste zbývající rozměr rovnoměrně rozdělit mezi první a poslední řadu panelů tak, 
aby byly obě řady panelů přiříznuty na stejnou šířku. Je-li zbývající rozměr menší než 
10 cm, musíte zbývající rozměr rovnoměrně rozdělit mezi první a poslední řadu panelů 
tak, aby byly obě řady panelů přiříznuty na stejnou šířku. Části profilu pero a drážka se 
nepočítají k dilatační spáře a musí být odstraněny. Ujistěte se, která strana má pero, a 
která drážku. 

Pokládku zahajte v levém rohu místnosti. První panel položte krátkou a dlouhou 
stranou s perem ke stěně a vzdálenost od okrajů zajistěte distančními držáky [9]. Druhý 
panel zacvakněte čelně (krátká strana) s perem na profil drážky přiléhajícího prvního 
panelu uložením na protilehlou stranu profilu prvního panelu [10] a následným úderem 
dorážecím špalkem a kladivem [12a]. Dbejte na to, aby podélné hrany vzájemně lícovaly, 
nebyly posunuté a vytvářely rovnou linii. To je nutné proto, aby při pokládce 2. řady bylo 
možné panely pokládat beze spár do podélného profilu. Zacvakejte další panely až do 
konce první řady. 

Poslední panel v první řadě otočte o 180° [13] pro vyrovnání resp. seříznutí, stranu s 
dekorem směrem nahoru přiložte vedle již vytvořené řady (bok drážky na bok drážky) a 
stranu zdi. Na čelní straně nezapomeňte na vzdálenost od okraje 5-10 mm. 
Vyznačte délku panelu a odřízněte. Při používání elektrických přímočarých a ručních 
okružních pil musí strana s dekorem směřovat dolů, aby se neodlamovaly hrany. Anebo 
odřezávejte panel od horní strany. Každou řadu začínejte zbývajícím kusem (o délce 
alespoň 40 cm) předchozí řady [15]. 

Druhou řadu začínejte polovičním panelem nebo zbývajícím kusem první řady. 
Přitom je nutné dbát na to, aby panel nebyl kratší než 40 cm, resp. nebyl delší než 90 
cm. Posun spár (příčný posun spár) musí mít řadu od řady vždy alespoň 40 cm (dbejte 
na strukturu spár u kamenných dekorů). Panely druhé řady pokládejte tak, aby k sobě 
podélné strany panelů první a druhé řady lícovaly. Panel přizvedněte na podélné straně 
směřující do místnosti (strana s drážkou) o cca 30 – 40 mm (pod úhlem cca 20°). Pero 
panelu druhé řady v přizvednuté části vklouzne do drážky první řady. Součást opatrně 
posuňte dolů tak, aby k podkladu přiléhala rovně. K pokládce druhého panelu druhé 
řady se nejdříve znovu přisadí jeho podélné pero šikmo seshora na podélné straně 
drážky první řady (pod úhlem cca 20°). Nyní přisuňte tuto součást v tomto nakloněném 
stavu k čelní straně prvního panelu druhé řady tak, aby pero a drážka na čelní straně 
druhého panelu ležely přesně nad sebou. Nyní panel pomalu usaďte tak, aby profily 
ležely nad sebou. S pomocí dorážecího špalku, který nasadíte paralelně ke krátké straně 
přímo nad profil, profil dorazíte kladivem, aby zapadl do zámku [11, 12]. 
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Tento proces opakujte během pokládání celé druhé řady (zipovací postup), dokud nebu-
dete mít první a druhou řadu bez mezer a výškových rozdílů položenou vedle sebe. Při 
spojování první a druhé řady bezpodmínečně dbejte na to, aby byly panely podélně 
pokládány bez posunutí. Pokládání dalších řad probíhá jako u druhé řady se 
zohledněním dostačujících posunutí příčných spár. U poslední řady je nutno rovněž 
dávat pozor na montáž bez pnutí (5 – 10 mm). 

Pro trubky topení je nutné vyhradit otvory, které jsou o 10 – 20 mm větší než jejich 
průměr [19]. Vyřízněte, olepte a přizpůsobte „pasovací kus“ a až do vytvrzení PVC 
lepidla upevněte klínem [21]. Následně vyhrazená místa skryjte manžetami topných 
těles. 

Rámy dveří zkraťte tak, aby se pod ně vešel panel vč. 2 – 3 mm rezervy [22, 23]. 

Po pokládce odstraňte distanční držáky. Na závěr upevněte základ soklových lišt u stěny 
a nasaďte přesně nařezané soklové lišty [26a]. 

Použití a péče 

Oblasti před krbovými kamny musí být dostatečně chráněny před sálavým teplem a 
doutnajícími/vypadávajícími částmi. Bezprostředně po pokládce je nutné opatřit všechen 
nábytek dobře upevnitelnými filcovými podložkami. Používejte měkká, nepohyblivá 
kolečka židlí (EN 12529 typ W) [30] se světlou pojezdovou plochou. Pod oblast pohybu 
židle případně položte ochrannou podložku. 

Při dlouhodobějším intenzivním slunečním záření může dojít k deformacím podlahy. 
Abyste tomu zabránili, zajistěte zastínění nebo podobně účinná opatření [32]. Dále je 
nutné zabránit silnému sálání tepelných zdrojů. Při déle přetrvávajících odchylkách od 
běžného klimatu může dojít např. ke změnám rozměrů lamel nebo vydutí částí ploch. 
Reklamace, které se vztahují na nedovolené působení teplot, nebudou uznány.

Dávejte pozor na to, aby při použití podlahového topení nedocházelo k hromadění tepla 
pod zakrytými plochami (např. koberci nebo nábytkem). Pod zakrytými plochami smí 
být max. 27 °C. Květináče, vázy aj. stavte na vodonepropustný stojan, jinak může dojít k 
tvorbě plísně a s tím spojeným změnám barvy. 

Pozor! Ve vstupních prostorách použijte dostatečně velkou rohož, aby se dále do míst-
nosti nezanášely kamínky a ostatní materiály z podrážek bot, které by mohly podlahu 
poškodit. 

Skleněné střepy a všechny ostatní agresivní materiály, které mají na podlahu zničující 
vliv, je nutné okamžitě odstranit. Rozlité tekutiny je nutné co možná nejdříve setřít resp. 
odstranit. 

Automobilové pneumatiky a gumové podložky mohou na světlých a středních dekorech 
způsobit změny barvy. Používání specifických látek způsobujících fleky (např. barev na 
vlasy v kadeřnických salónech) je nutné nejdříve vyzkoušet na vzorku. Může dojít k 
neodstranitelnému zbarvení. 

Čištění 

Nepřilnavé nečistoty odstraňujte pomocí smetáku nebo vysavače vhodného na tvrdé 
podlahy. 

Na závěrečné čištění po pokládce, důkladné čištění a čištění domácnosti používejte pou-
ze čistič na designové podlahy ze sortimentu příslušenství Add 2. 

Závěrečné čištění po pokládce a důkladné čištění: 
Hrubou špínu smeťte nebo vysajte. Čistič na designové podlahy zřeďte při silném 
znečištění v poměru 1:10 (1 litr na 10 litrů vody), při lehkém znečištění koncentraci 
náležitě přizpůsobte stupni znečištění. 
Čisticí roztok naneste na podlahu a po krátké době působení povrch vyčistěte. Špinavý 
roztok otřete širokým, dobře savým mopem, u větších ploch použijte vodní vysavač s 
adaptérem na tvrdé podlahy. Poté setřete čistou vodou, abyste povrch neutralizovali. 

Čištění domácnosti: 
Čistič na designové podlahy zřeďte v poměru 1:200 (50 ml na 10 litrů vody) a tento 
roztok naneste na podlahu. 
Upozornění: Citlivé povrchy (např. dřevo, kov) neošetřujte čisticím strojem. 

Spotřeba čističe: 
cca 2 litry na 100 m2 (závěrečné čištění po pokládce) 
cca 0,1 litru na 100 m2 (čištění domácnosti) 

Obecně:
Strukturované povrchy vždy čistěte ve směru struktury. Otisky nohou a nečistoty setřete 
vyždímaným hadrem. Dbejte také pokynů na etiketě výrobku. 

Leštidlo a čistidlo s pečujícími přísadami jako vosk, olej nebo jinými se nehodí na péči o 
podlahy. Podlahová krytina se nesmí leštit. 
Nepoužívejte žádný parní čisticí stroj, drátěnku ani nylonovou houbičku, žádné leštidlo 
na nábytek, práškové ani tekuté čisticí abrazivní prostředky, bělidla nebo jiné silné čisticí 
prostředky. 
Dodržováním těchto pokynů přispíváte k zachování životnosti Vaší podlahové krytiny a 
bude Vám poskytnuta záruka v plné výši. 
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Obnova resp. demontáž částí 
Výměna bez toho, aby došlo k poškození, příp. demontáž položených plovoucích panelů 
v obytných a komerčně využívaných prostorách probíhá nejdříve tak, že se podélně 
uvolní celá řada ze zámku přihnutím pod úhlem [33]. Následně se panely ze zámku 
uvolní hlavou rovněž přihnutím [34]. Pracujte maximálně svědomitě a opatrně, abyste 
zabránili poškození v oblasti per a drážek. 

Likvidace 
Informujte své regionální sběrné místo odpadu, aby bylo možné materiál zrecyklovat. 
Např. pro Evropu je tento odpad vedený pod položkou 17 02 03. 

Informace k záruce 
Pro prvního uživatele je garantováno, že za normálních podmínek je produkt v době 
nákupu prvním zákazníkem zcela bez výrobních vad. Záruka se vztahuje na abnormální 
změny produktu, pokud byly dodrženy pokyny v návodu k montáži. Záruka zahrnuje 
náhradu vadných lamel za stejné v době oprávněné reklamace. Záruka neobsahuje 
žádné finanční odškodnění ani náhradu nákladů na demontáž poškozené a montáž 
nové podlahy. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení a oděr, poškození a změny 
způsobené nedodržením návodu k montáži, nesprávnými způsoby čištění nebo špatnými 
čisticími prostředky, nesprávným používáním podlahy, poškozením těžkými předměty 
nebo nesprávnou manipulací s nimi, poškozením špínou, pískem, kamínky, poškozením 
škrábanci. 

http://www.krono-original.com
http://www.zdb.de/zdb.nsf/0/F379B86C6C1F8306C12576BA003497AC
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