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Podklad pro pokládku laminátu musí být takový, aby laminátová podlaha mohla být poklá-
dána podle našich pokynů.
Jako podklady se hodí mezi jinými minerální podklady (jako např. potěry, beton, asfalt), 
dřevotřískové konstrukce a dřevěné podlahové desky. Spodní vrstva musí být zcela rovná, 
suchá, čistá a nosná. Nerovnosti podlahy nad 2 mm na 1 m musí být odborně vyrovnány 
(podle DIN 18202) [3]. Rovinnost podkladu lze nejlépe zjistit pomocí rovnací latě nebo 
dlouhé vodováhy.

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. 
Rovněž trhliny v podkladu se musí považovat za závady. Pro plné uplatnění reklamací se 
musí dodržovat požadavky ATV DIN 18365 a §4 odst. 3 všeobecných obchodních podmí-
nek VOB/B.

Při dobrém osvětlení zkontrolujte nedostatky panelů. Prkna s viditelnými vadami mimo 
platné tolerance, jako odchylky výšky, lesku, rozměrů a barev, se musí vyřadit a vyměnit 
bez ovlivnění nákladů [4]. Na panely, které jste již nějakým způsobem upravili, nemůžete 
uplatňovat nárok na reklamaci.

Laminátová podlaha se pokládá jako plovoucí a nesmí se k podkladu přilepit, přišroubo-
vat, přibít hřebíky ani připevnit jiným způsobem. Ustavení velmi těžkých předmětů, např. 
vestavných kuchyňských sporáků, má také fixační účinek. Vestavné sporáky a vestavné 
chladničky se doporučuje ustavit před pokládkou a laminátovou podlahu potom položit 
jenom až za kryt podstavce. Při nedodržení těchto požadavků nelze uplatnit žádné rekla-
mační nároky [5]!

Koberce je nutno vždy odstranit, nejsou totiž vhodným podkladem. Pokud je pod laminátovou 
podlahou položen koberec, dochází při chůzi po laminátové ploše k pružení a silnému tlaku 
v oblasti hran. To ničí spoje pero-drážka a vede k vytváření mezer. Koberec je nutno odstra-
nit také z hygienických důvodů. Vznikající vlhkost může vést ke vzniku plísní a bakterií [6].

Vezměte prosím na vědomí, že tato laminátová podlaha není vhodná do vlhkých místností, 
jako je např koupelna a sauna [7].

Při pokládání na minerální podklady, jako např. beton, cementový potěr, potěr na bázi 
síranu vápenatého a kamenné dlažby, se musí provést měření vlhkosti. Potěr nesmí před 
pokládkou překročit následující zbytkovou vlhkost:    
 
 Cementový potěr:  < 1,8 % CM s podlahovým topením
     < 2,0 % CM bez podlahového topení
 Potěr na bázi síranu vápenatého: < 0,3 % CM s podlahovým topením
     < 0,5 % CM bez podlahového topení

Před pokládkou na minerální podklady jako beton, potěr atd. se na ochranu před vlhkostí 
musí položit s přesahem a vytáhnout dostatečně vysoko na zeď vhodná parotěsná fólie 
(PE fólie). Pásy se pokládají vedle sebe s přesahem asi 50 mm a fixují se hliníkovou 
spojovací páskou add2. Na dřevěné podklady, jako například na instalační desky nebo 
palubky, se PE fólie klást nesmí [8].

Na všechny podklady se jako kročejová izolace doporučuje podložný materiál podle 
systému (viz materiálové požadavky). Podložky se pokládají na "doraz“, tj. nepřekrývají se. 
Pokud již má laminátová podlaha integrovanou podložnou vrstvu, nesmí se používat žádný 
další podložný materiál.

Použití podlahového topení (teplovodní/elektrické) je možné pouze při odborné montáži 
a za předpokladu jeho správného provozu [9]. Dodávka a instalace podlahového topení 
musí odpovídat současnému stavu techniky a podlahové topení musí být uvedeno do pro-
vozu odbornou firmou v souladu s příslušnými kritérii vytápění. Proto musí být k dispozici 

Pokládka Quattro Clic
Dodržujte prosím bezpodmínečně před i během pokládky! 
Nejdříve si přečtěte celý návod k pokládce! 

Pokládky podlahových krytin se řídí podle „Všeobecných technických smluvních podmínek pro stavební práce“ 
(ATV) DIN 18365. 

Dodržujte tento návod přesně, aby byl zachován plný nárok na záruku. 

Příprava: 48 hodin před pokládkou podlahy balíky skladujte tak, aby byly ve stejných klimatických podmínkách jako při pokládce [1].
Důležitým předpokladem pro instalaci a dlouhodobé udržení hodnoty laminátové podlahy je klima v místnosti s 15 - 30 °C a relativní vlhkostí vzduchu 40 - 70 %.

Požadavky na materiál a nářadí: add2 PE fólie, podkladový materiál (add2 Pur 2.0, add2 Wood 5.0), add2 hliníková spojovací páska samolepicí, add2 distanční klínky, 
lepidlo na dřevo / bílé lepidlo D3 (na bázi PVAc), pila, tužka, skládací pravítko / měřítko, dláto / zadlabací dláto, vlhká utěrka na utírání [2] 
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podepsaný protokol o nátopné zkoušce podlahového topení. Podlahové topení musí být v 
místnosti položeno a provozováno celoplošně. Částečně fungující podlahové topení není 
přípustné. Teplota spodní strany podlahy nesmí nikdy a nikde překročit 27 °C. Jakýkoli 
reklamační nárok v souvislosti s provozem nebo instalací podlahového topení je vyloučen, 
pokud nejsou splněny výše uvedené požadavky. 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. 

Při plovoucí pokládce se musí dodržet tepelný odpor laminátové podlahy a podložního 
materiálu. Součet tepelného odporu všech součástí musí být podle požadavků normy DIN 
EN 14041 ≤ 0,15 m² K/W. Při použití podložních materiálů, které nejsou z naší nabídky 
příslušenství, se při plovoucí pokládce na topných potěrech odmítá jakákoli záruka týkající 
se dodržení účinného maximálního přípustného tepelného odporu celé konstrukce.

Před pokládkou se doporučuje panely roztřídit podle požadované struktury a příp. barev-
ných odstínů. Otevřené balíky zpracujte bez prodlení!

Pokládka:

Ve výchozím stavu má každý panel po obvodu okrajovou lištu s perem [13]. Stranu s 
drážkou a stranu s perem si u jednotlivých panelů laminátové podlahy můžete zvolit sami. 
K tomuto účelu se na příslušné straně lišta s perem odlomí na předem určeném místě 
[11-13] nebo zůstane v původním stavu. Po každém odlomení se ujistěte, že lišta s perem 
byla odlomena čistě. Případné zbytky se musí důkladně odstranit dlátem nebo zadlabacím 
dlátem.

K vytvoření pera zůstane libovolně dlouhá strana panelu v původním stavu, tj. okraj s pe-
rem se neodlomí. K vytvoření drážky se lišta s perem odlomí, tím vzniklá strana je strana 
s drážkou [11, 12].

Podle dekoru se při pokládce musí lišty s perem odlomit na jedné nebo dvou stranách 
panelů [13]. 

Po každém vytvoření strany s drážkou se musí zajistit, že ji lze spojit se stranou s perem 
předchozího panelu, například nepřilepeným držením obou panelů u sebe [14].

Musí se dodržovat předpisy pro likvidaci vzniklých odpadů.

Kruhové a/nebo zrcadlově symetrické dekory jsou možné a nejsou zobrazeny ve všech 
možných kombinacích [13].

Bez ohledu na instalovaný dekor se každý panel musí přilepit ke všem sousedním pane-
lům. K tomu se na již položené panely nanese housenka lepidla [15]. Housenka lepidla se 
vždy nanáší na panel, který už leží na podlaze, nikoli na panel, který má být položen [16]. 
Plovoucí pokládka tím zůstává nedotčena. 

Při kladení každého dalšího panelu okraj přitlačte, jak je znázorněno na obrázku [17], aby 
se panely spojily dohromady. Při spojování panelů nepoužívejte kladivo a panely nena-
sazujte pod úhlem. Položená podlaha se nesmí zatěžovat, dokud se nevytvrdí lepidlo. Po 
slepené laminátové podlaze doporučujeme chodit nejdříve po 90 minutách. 

Pokud se během spojování panelů ze spáry vytlačí lepidlo, okamžitě je odstraňte vlhkým 
hadříkem [18]. 
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Nekonečné možnosti uspořádání dekoru díky poměru stran 4 (délka) ku 1 (šířka) nebo 2 (délka) ku 1 (šířka).

Pokládku této laminátové podlahy můžete v zásadě provádět ve všech směrech. Předpokladem k tomu je, aby na vnějším okraji již položené plochy byla vždy okrajová 
lišta s perem, tj. aby nedošlo k jejímu odlomení. Je však vhodné zachovat hlavní směr pokládky.  
Následující vzorky pokládky jsou pro nás standardní.

Vzor rybí kost:

Následující pracovní kroky jsou určeny pro schéma znázorněné na obrázku [19]. Pokud chcete směr pokládky orientovat jinak nebo máte jinou prostorovou geometrii, 
musíte pracovní kroky příslušně upravit.

Nejdříve se musí položit panely (1) až alespoň (7) v uvedeném pořadí. Přitom se musí panel (1) bez odlomení okrajů umístit na libovolném místě v prostoru. Okraj 
panelu (2) se musí odlomit na libovolné krátké straně.
Přidržením panelů (1) a (2) u sebe se ujistěte, že oba panely lze vzájemně spojit co nejpřesněji ve stejné výšce. Pokud tomu tak je, musí se nanést housenka lepidla 
na kus dlouhé strany panelu (1) tam, kde panel (2) bude přiléhat k panelu (1). Pak se musí panel (2) umístit k panelu (1) přesně podle hran a ve stejné výšce, jak je 
znázorněno na obr. [17]. 

Okraj s perem u panelu (3) se musí odlomit na libovolné dlouhé straně. Přidržením panelů (1), (2) a (3) u sebe se ujistěte, že všechny tři panely lze vzájemně spojit co 
nejpřesněji ve stejné výšce. Pokud tomu tak je, musí se nanést housenka lepidla na dlouhou stranu panelu (2) a na krátkou stranu panelu (1). Pak se musí panel (3) 
umístit k panelům (1) a (2) přesně podle hran a ve stejné výšce, jak je znázorněno na obr. [17].

Spojení všech následujících panelů se provádí analogicky k dříve vysvětleným pracovním krokům.

Následně se musí spojené panely (1) až (7) opatrně přemístit do požadované polohy na podlaze (např. do středu místnosti), která bude základem pro další pokládku. 
Pozor! Na vytvořené spoje panelů nevyvíjejte nadměrný tlak ani tah, protože lepidlo ještě není dostatečně vytvrzené. 

Důležitým pravidlem pro další pokládku je, aby okraje s perem u již položené plochy [19] (orámované tlustou černou čarou) směřovaly vždy ven (a nebyly tudíž odlome-
ny). Celé panely se pak musí pokládat tak dlouho, až se již mezi stěnu a již položenou plochu nevejde žádný celý panel. Zbývající nepokryté plochy se vyplní nakonec.

Pokládka zbývající plochy, například panely (16) až (18), by měla vždy probíhat od již položené plochy směrem k příslušné stěně.

Analogicky podle výše uvedeného schématu pokládky lze vzor rybí kosti vytvořit i s formátem 314 mm x 628 mm. Pořadí resp. počet panelů při pokládce je třeba 
přizpůsobit geometrii místnosti.
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Palubový vzor:

Obě krátké strany panelu mají odlišné provedení. Každý vzor pokládky, ve kterém se setkávají dvě krátké strany panelu, proto vyžaduje zvláštní pozornost [20]. Na 
zadní straně každého panelu jsou vytištěny šipky, které je třeba dodržovat, pokud chcete spojit dvě krátké strany panelu. Pro správnou pokládku je nutné, aby všechny 
šipky směřovaly na stejnou stranu. Není přípustné, aby se na krátké straně spojily dva panely, jejíž šipky směřují různými směry.

Následující pracovní kroky jsou určeny pro schéma znázorněná na obrázku [20]. Pokud chcete směr pokládky orientovat jinak nebo máte jinou prostorovou geometrii, 
musíte pracovní kroky příslušně upravit.

První řada:

Panel (1) se umístí do zadního rohu místnosti. Před tím se odlomí okraj jedné krátké a jedné dlouhé strany, které přiléhají ke krajům místnosti (stěnám). Mezi stěnami a 
laminátovou podlahou se musí pomocí distančních klínků vytvořit okrajová vzdálenost asi 12 mm. 

Panel (2) se musí odlomit zase na jedné krátké a jedné dlouhé straně. Přidržením panelů (1) a (2) u sebe se ujistěte, že oba panely lze spojit co nejpřesněji ve stejné 
výšce (Dodržujte směr šipek! [20]). Pokud tomu tak je, musí se nanést housenka lepidla na krátkou stranu panelu (1). Pak se musí panel (2) přiložit ke krátké straně 
panelu (1) přesně podle hran a ve stejné výšce [17].

Stejným postupem se musí spojit všechny panely první řady. Poslední panel v první řadě (3) na obrázku [20] se musí pilou zkrátit tak, aby měl vzdálenost okraje při-
bližně 12 mm od sousední (zde pravé ) stěny.

Druhá a následující řady:

Panel (4) se musí pilou zkrátit tak, aby byl kratší než panel (1), ale měl délku minimálně 300 mm.

Okraj s perem u panelu (4) se musí na dlouhé straně odlomit. Ponechaný okraj s perem na kratší straně musí být přitom na pravé straně.

Přidržením panelů (4) a (1) u sebe se ujistěte, že oba panely lze vzájemně spojit co nejpřesněji ve stejné výšce. Pokud tomu tak je, musí se na dlouhou stranu panelu 
(1) nanést housenka lepidla tam, kde bude přiléhat panel (4). Pak se musí panel (4) přiložit k dlouhé straně panelu (1) přesně podle hran a ve stejné výšce. Obě levé 
krátké strany by rovněž měly mít přibližně symetrické hrany.

Okraj s perem u panelu (5) se musí na jedné dlouhé a jedné krátké straně odlomit. Ponechaný okraj s perem na kratší straně musí být přitom na pravé straně.

Uvedený postup se pak musí opakovat pro další pokládku dalších panelů.

Poznámka: Pro pravidelný palubový vzor musí mít panely (1), (8), (16) atd. a panely (4), (12), (19) atd. vždy stejnou délku.

Analogicky podle výše uvedeného schématu pokládky lze palubový vzor vytvořit i s formátem 314 mm x 628 mm.

Pořadí nebo počet panelů při pokládce je třeba přizpůsobit podle geometrie místnosti.
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Kazetový vzor:

Následující pracovní kroky jsou určeny pro schéma znázorněná na obrázku [20a]. Pokud chcete směr pokládky orientovat jinak nebo máte jinou prostorovou geometrii, 
musíte pracovní kroky příslušně upravit.

Kazetová řada 1 - první kazeta - panel (1) až (4).

Panel (1) se umístí do zadního rohu místnosti. Před tím se odlomí okraj jedné krátké a jedné dlouhé strany, které přiléhají k oběma hranicím místnosti (stěnám). Mezi 
stěnami a laminátovou podlahou se musí pomocí distančních klínků vytvořit okrajová vzdálenost asi 12 mm.

Okraj s perem u panelu (2) odlomte na jedné dlouhé a jedné krátké straně. Přidržením panelů (2) a (1) u sebe se ujistěte, že oba panely lze spojit co nejpřesněji ve 
stejné výšce. Pokud tomu tak je, musí se nanést housenka lepidla na dlouhou stranu panelu (1). Pak se musí panel (2) přiložit k dlouhé straně panelu (1) přesně podle 
hran a ve stejné výšce [17]. Symetrické musí být rovněž krátké hrany panelů (1) a (2).

Podle tohoto postupu se musí položit panely (1) až (4) první kazety.

Kazetová řada 1 - druhá kazeta - panel (5) až (8).

Druhá kazeta je vůči první kazetě otočená o 90 °.

Panel (5) se musí odlomit na jedné dlouhé a jedné krátké straně. Přidržením panelu (5) u první kazety se ujistěte, že všechny panely lze spojit co nejpřesněji ve stejné 
výšce. Pokud tomu tak je, musí se nanést housenka lepidla na krátké strany panelů (1) až (4). Pak se musí panel (5) umístit k první kazetě přesně podle hran a ve 
stejné výšce, jak je znázorněno na obr. [17]. Symetrické hrany musí mít i dlouhá hrana panelu (1) a krátká strana panelu (5), to znamená, že kazety 1 a 2 musí být 
řádně vyrovnané.

Podle tohoto postupu se musí položit panely (6) až (8) druhé kazety. Pro všechny následující kazety a řady kazet se musí opakovat výše uvedené postupy. Kolem 
prostorových omezení (stěn) se musí panely příslušně zkrátit. Vzdálenost okraje u všech panelů a také od stěn musí být vždy 12 mm (použijte rozpěrné klínky).

Analogicky podle výše uvedeného obrázku lze kazetový vzor vytvořit i s formátem 314 mm x 628 mm [21b].

Pořadí nebo počet panelů při pokládce je třeba přizpůsobit podle geometrie místnosti.
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U ploch delších nebo širších než 8 metrů a v případě místností s mnoha rohy jsou zapo-
třebí dilatační spáry (šířka nejméně 20 mm) [22]. 
Jenom v takovém případě se může podlaha při změnách teploty příslušně roztáhnout nebo 
stáhnout. Na to nezapomeňte i v případě pokládky pokračující v jiné místnosti. Zde se 
musí plochy přerušit v místě zárubně dveří. 
Dilatační spáry lze profesionálně zakrýt vhodnými profily. 
Dilatační spáry nesmí být vyplněny kabely ani ostatními materiály. Dodržujte prosím poža-
davky podle ATV DIN 18365. Dilatační a okrajové spáry v podkladu se nesmí pevně uzavřít 
a jejich funkce se nesmí narušit ani jiným způsobem. 
 
Dilatační spáry se musí konstrukčně převzít se stejnou možností pohybu.

Pro trubky topení se musí vytvořit otvory, které jsou o 30 mm větší než průměr trubky [23]. 
Odřízněte „vkládaný konec“ panelu, naneste lepidlo, řádně přiložte a zafixujte pomocí 
klínků až do vytvrzení lepidla [24]. Následně vybrání zakryjte manžetami topných těles.

Dřevěný rám dveří dole zkraťte tak, aby pod něj seděl panel s kročejovou izolací a zůstala 
zde navíc mezera 2 - 3 mm [25, 26]. 

Po dokončení pokládky rozpěrné klínky odstraňte.

Pro estetické dokončení připevněte kolem stěny svorky soklové lišty ve vzdálenosti 400 - 
500 mm od sebe a nakonec připevněte na míru přiřezané lišty [27].
 

Čištění a péče

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

K pravidelnému čištění používejte pouze náš čistič laminátových podlah Add2. 

Lešticí a čisticí prostředky s přísadami jako vosk, olej nebo podobně nejsou k ošetření 
laminátových podlahových povrchů vhodné. Laminátová podlaha se nesmí leštit [28].

Stopy a nečistoty utřete dobře vyždímaným hadříkem. Přetrvávající vlhkost se musí za 
všech okolností vyloučit [28]!

Zvláštní pozornost se musí věnovat květináčům, vázám atd. stojícím na laminátové podla-
ze. Používejte pro ně podložky nepropouštějící vodu. 

Odolné nečistoty se musí odstranit pomocí vhodného čisticího spreje nebo acetonu. Na 
laminátové podlahy nedávejte další podlahové krytiny. 

Pozor! Podlahu chraňte před škrábanci a otisky! Ve vstupních prostorech používejte 
dostatečně velkou rohož pro zachycení nečistot. 

Nohy nábytku ze dřeva, kovu nebo plastu musí být opatřeny filcovými podložkami. Kance-
lářské židle používejte pouze s měkkými kolečky (DIN 12529) [29] nebo podložte běžnou 
ochrannou rohož. Při dodržení těchto pokynů prodloužíte hodnotu své laminátové podlahy 
a obdržíte plné nároky na záruku. 

Obnovení příp. demontáž
Nedestruktivní výměna příp. demontáž této plovoucí laminátové podlahy není kvůli podél-
nému a příčnému slepení panelů možná. Panely tudíž nelze po demontáži znovu použít.

Zbytkový odpad odevzdejte k likvidaci na sběrném místě.
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