
  - Polaganje
1. Preverjanje panelov in skrbno ravnanje 

Pred polaganjem laminata in med njim obvezno upoštevajte ta navodila! Najprej v celoti preberite navodila za polaganje.
Za polno garancijo natančno upoštevate ta navodila. 

Talna obloga Krono Xonic je izdelana v točno določenih in izredno natančnih delovnih korakih. Pri polizdelkih in končnih iz-
delkih se izvajajo strogi in redni pregledi nadzora kakovosti. Posamezni elementi so kljub temu lahko poškodovani, na primer 
zaradi prevoza. Pred polaganjem preglejte stanje panelov. 

Pri prevozu upoštevajte, da so paketi laminata relativno težki. Naslednji nasveti vam lahko pomagajo pri transportu tovora, 
ne da bi pri tem obremenjevali hrbtenico. 
- Stabilizirajte hrbtenico: hrbet naj bo zravnan, trebušne mišice in mišice medeničnega dna naj bodo napete. Za dviganje
 uporabite moč svojih nog. 
- Ne izvajajte sunkovitih gibov in se ne obračajte vstran: če morate paket prestaviti, ga dvignite, naredite korak v stran in ga 
 odložite. Pred tem s poti odstranite vse ovire in zagotovite dovolj prostora. 

Priprava: Pakete pred polaganjem skladiščite v klimatskih pogojih, ki so enaki pogojem pri polaganju in pri nadaljnji uporabi 
[1]. Ne skladiščite jih pred oknom, kjer so neposredno izpostavljeni soncu. 
Izpolnjeni morajo biti naslednji pogoji: 
- paketi naj bodo zloženi in plasti obrnjene za 90°, 
- paketi naj bodo skladiščeni vsaj 48 ur pred polaganjem, 
- pakete položite plosko na popolnoma ravna tla, najmanjša razdalja med paketi in steno (na vseh straneh) naj bo 50 cm. 
Pri premikanju panelov bodite previdni. Pri delu uporabljajte obe roki in se izogibajte potiskanju panelov z nogami, saj lahko 
s tem poškodujete profile. 

Potrebna material in orodje: Pri tej talni oblogi uporabljajte originalno opremo. Uporabite naslednje orodje in pripomočke: 
svinčnik, zložljivi meter, kotnik, vodno tehtnico in distančnike (1 mm, 10 mm), udarno klado, kladivo [2]. Za rezanje 
priporočamo uporabo olfa noža in ročne žage. Pri tem morajo imeti žagini listi fine zobce. Uporabite lahko tudi vbodno ali 
krožno žago s finimi zobmi. Pozor! Odrezani in oblomljeni robovi so lahko ostri in lahko ob neprevidnosti vodijo v poškodbe. 
Za  ob steni zaključek so v ponudbi opreme na voljo okrasne talne letve. Pazite, da pomikanje tal ni omejeno in da v vlažnih 
prostorih v reže konstrukcije ne prodre mokrota. 

Podlage za polaganje in zatesnitev: Izdelek je primeren za polaganje v vlažnih prostorih. Med vlažne prostore v skladu s 
standardom DIN 68800 spadajo prostori z dolgotrajno ali stalno vlažnostjo zraka, ki presega 70 %. Izdelek Krono Xonic ni pri-
meren za uporabo v zunanjih in mokrih prostorih. Tipična področja uporabe so bivalni prostori, spalnice, kopalnice, kuhinje, 
jedilnice, veže, pisarne, trgovine, avle, ambulante, hoteli, hodniki. Vsa druga področja uporabe je potrebno preveriti in zanje 
izdelovalec ne jamči. 

Podlaga pri polaganju panelov mora biti taka, da je talne panele mogoče položiti v skladu z navodili izdelovalca (plošča 
izdelka). Primerne so med drugim tudi mineralne podlage (kot na primer estrih, z vodo ogrevani estrih, beton, asfalt). 
Upoštevajte, da mora biti podkonstrukcija izdelana v skladu z veljavnimi tehničnimi pravili za suho gradnjo v vlažnih 
prostorih. 

Podlaga mora biti popolnoma ravna, suha, čista in nosilna. Neravna tla z razliko več kot 2 mm na najmanj 1 m je treba 
strokovno izravnati (v skladu s standardom DIN 18202) [3]. Ravnost tal boste v skladu z znanimi standardi najlažje izmerili 
z ravnalnikom ali z 250 cm dolgo vodno tehtnico. Ne sme biti lomljenih, stopničastih ali podobnih neravnin. Umazanijo na 
mestu polaganja, kot so ostanki ometa, mavca ali podobno, je treba v celoti odstraniti. 

Za trajno vodotesnost določenih predelov stene in talne podlage v vlažnih prostorih priporočamo premaz elastične tesnilne 
mase. Pisna navodila zveze nemških gradbenikov (01/2010) »Navodila za uporabo tekočega veznega tesnila z oblogami iz 
keramičnih ploščic in drugih plošč v notranjih prostorih in na prostem« izrecno opozarjajo na pripravo podlage, še posebej na 
stensko in talno tesnjenje v vlažnih prostorih. Talna obloga ne služi kot vodonosna plast in zaradi svojih preklopnih profilov 
ni trajno neprepustna za vodo. Za preventivno zaščito pred prodirajočo vlago v podlago lahko uporabljate PE-folijo, ki jo 
nalepite ob spoje. 

Pri dobrih svetlobnih pogojih preverite, ali so paneli brez napak [4]. Deske z vidnimi napakami izven veljavnih toleranc, kot so 
odstopanja višine, leska, mer in barve, je treba izločiti in nadomestiti brez dodatnih stroškov. Pri obdelanih panelih pravic iz 
garancije ne morete več uveljavljati. 

Izdelek se polaga plavajoče in se ne sme pritrjevati na podlago z vijaki, žeblji ali točkovno, npr. z zaustavljalnikom vrat ali s 
težkimi predmeti [5]. 

Če je zaželeno lepljenje, so na voljo naslednja lepila, ki jih je preizkusil in odobril izdelovalec: 
1) UZIN KR 430 
2) UZIN KE 66 
3) UZIN KE 2000 S 
Uporabo drugih lepil dovoli proizvajalec lepil glede na območje uporabe Polagalec mora jamčiti za strokovno opravljeno 
lepljenje. Pri 5-milimetrskih izdelkih je treba vnaprej paziti, da se izolacijska podlaga popolnoma odstrani s hrbtne strani. 

Pod 5-milimetrski izdelek s penastim kaširanjem na spodnji strani se ne polaga podložnih materialov. 4-milimetrski izdelek 
lahko podložite s PE-folijo, da dodatno zmanjšate pohodni hrup, ki se pojavi zaradi nečistih podlag. 
Če je zaželeno, da se 4-milimetrski izdelek podloži s podlogo, so dovoljeni le izdelki s tlačno trdnostjo > 200 kPa in debelino 
< 2 mm. 

Preproge, penasta tla iz PVC-ja in vse vrste penastih materialov je treba vedno odstraniti [6], saj niso primerni za podlago. 
Sicer lahko pri hoji po površini pride do vzmetenega premikanja in ob robovih nastane prevelik pritisk, zaradi česar lahko 
nastanejo špranje. Preprogo morate odstraniti tudi iz higienskih razlogov. Zaradi nastale vlage se lahko pojavi plesen ali 
bakterije. 

Uporaba talnega gretja (toplovodnega/električnega) je mogoča samo v primeru ustrezne namestitve in če se izdelek uporabl-
ja v skladu z navodili. Dostava in namestitev talnega gretja morata biti v skladu s trenutnim stanjem tehnike, zagon sistem 
gretja pa mora izvesti specializirano podjetje v skladu z ustreznimi kriteriji ogrevanja. Talno gretje mora biti nameščeno in 
mora delovati po celotni površini v prostoru. Gretje tal, ki deluje le delno, ni dovoljeno. Temperatura na spodnji strani tal 
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nikakor in na nobenem mestu ne sme preseči 27 C [7]. Pregretje tal pod območji, ki se 
lahko prekrijejo npr. s preprogami, je treba obvezno preprečiti. Kakršnih koli reklamacij 
v zvezi z delovanjem ali namestitvijo talnega gretja ne upoštevamo. Reklamacijski zahte-
vek lahko podate samo v zvezi z našimi splošnimi določili glede jamstva in garancije. 
Pri podlagah s talnim gretjem ali brez njega mora polagalec pred namestitvijo tal izvesti 
ustrezno merjenje CM in ga zabeležiti. Glede preostale vlažnosti veljajo naslednje mejne 
vrednosti: 
- pri estrihu iz kalcijevega sulfata največ 0,5 % CM brez talnega gretja; 0,3 % CM s 
 talnim gretjem, 
- pri cementnem estrihu največ 2,0 % CM brez talnega gretja; 1,8 % CM s talnim 
 gretjem. 

Polaganje

Priporočamo, da panele pred polaganjem razporedite glede na želeni vzorec lesa in po 
potrebi glede na okrasni vzorec. Pozanimajte se tudi glede spremembe barv. 

Pazite, da laminat ne bo vpet med stene. Rob laminata mora biti od stene, stebrov itd. 
obvezno oddaljen 5–10 mm [10]. Pri polaganju desk, ki so dolge npr. 8 m, je treba zago-
toviti  najmanj 5 mm špranjo, pri maksimalni dolžini desk 20 m pa mora špranja znašati 
najmanj 10 mm. Premične šparnje ne smejo biti napolnjene s kabli ali drugimi materiali. 
Med prostori ali v prostorih s kompleksnimi tlorisi je treba vedno vgraditi raztezne 
pranje. Če npr. dnevna soba meji na spalnico, torej če gre za prostore z različnimi 
bivalnimi temperaturami, je treba vgraditi talno ločitev, sicer lahko pride do napetosti 
in posledično poškodb. Po današnjem stanju tehnike je treba vse tehnično pogojene 
špranje prevzeti iz podlage v talni oblogi, npr. premične špranje med polji estrihov. Pri 
nadgrajevanju takšnih špranj lahko pride do poškodb v talni oblogi. 

Pri oknih, ki segajo do tal, je treba poskrbeti za zadostno senčenje in prezračevanje ter 
da plošče ne bo vpet med stene. Zaradi sončnega sevanja lahko temperature občutno 
narastejo in lahko pride do trajne deformacije tal. Potrebno je zagotoviti čim manjša 
temperaturna nihanja . Plavajoče položena tla ne smejo biti v nobenem območju ovirana 
zaradi sprememb dimenzij, ki so posledica temperaturnih sprememb. 

Pričvrstitev tal v kakršnikoli obliki ni dovoljeno. Dvig temperature npr. s 15 °C na 30 °C 
pomeni spremembo dimenzije pribl. 0,5 mm/m. Pri segretju na 40 °C se vrednost poveča 
na 1,0 mm/m. V obratni smeri se talna obloga obnaša podobno. Pri temperaturah pod 
10 °C je sprememba dimenzije le še minimalna. V prostoru so dovoljene temperature od 
–40 °C do +45 °C. Pri višjih temperaturah lahko pride do trajnih deformacij tal. Pri 
temperaturah pod 0 °C elastičnost izdelka popusti. 

Nasvet: panele polagajte v vzdolžni smeri na glavni vir svetlobe. Izjemno natančen 
postopek dekorativnega tiska prinaša naravno barvno raznolikost. Zato panele vedno 
polagajte mešano iz več paketov hkrati, saj lahko na ta način dosežete želeni barvni 
učinek tal v prostoru. 

Najprej izmerite prostorsko enoto, da boste lahko ugotovili, ali je prvo vrsto panelov 
morda treba zožiti. Če stene niso v ravni liniji, prvo vrsto panelov prilagodite poteku 
stene ter panele po potrebi odrežite po dolžini. Če bi morala biti zadnja vrsta panelov 
ožja od 19,2 cm, preostali prostor enakomerno porazdelite med prvo in zadnjo vrsto pa-
nelov, da bodo paneli v obeh vrstah po dolžini odrezani na enako širino. Če je preostali 
prostor ožji od 10 cm, je treba razpoložljivi prostor enakomerno porazdeliti med prvo in 
zadnjo vrsto panelov, da bodo paneli v obeh vrstah po dolžini odrezani na enako širino. 
Dela profila utor in pero ne sodita k raztezni fugi in ju je treba odstraniti. Prepričajte se, 
na kateri strani elementa je utor in na kateri pero. 

S polaganjem pričnite v levem kotu sobe. Prvi panel s kratko in dolgo stranico s peresom 
položite ob steno in z distančniki določite razdaljo od stene [9]. Drugi panel čelno (krajša 
stranica) položite s peresom proti utoru prvega panela na nasprotno stran profila prvega 
panela [10], tako da zaslišite klik in nazadnje potolčete z udarno klado in kladivom [12a]. 
Pazite, da dolgi robovi tvorijo ravno linijo ter da niso zamaknjeni. To je ključnega 
pomena zato, da pri polaganju druge vrste v vzdolžnem profilu ne nastanejo špranje. 
Naslednje panele s sistemom na klik položite do konca prve vrste. 

Zadnji panel v prvi vrsti za prilagajanje/prirezovanje zavrtite za 180° [13], nato ga z 
krasno stranjo navzgor položite poleg obstoječe vrste (rob ob rob) in ob steno. Pazite, da 
bo rob prve vrste od stene oddaljen 5 – 10 mm. Označite dolžino panela in ga odžagajte. 
Cepljenje robov preprečite tako, da okrasno stran panela pri uporabi električne vbodne 
ali krožne žage obrnete navzdol. Sicer začnite žagati na zgornji strani panela. Vsako 
novo vrsto začnite s kosom, ki je ostal iz prejšnje vrste (če je dolg najmanj 40 cm) [15]. 

Drugo vrsto začnite s polovičnim panelom ali s kosom, ki je ostal iz prve vrste. 
Pri tem pazite, da panel ni krajši od 40 cm oz. da ni daljši od 90 cm. Spoji morajo 
biti zamaknjeni (prečno zamikanje spojev) od vrste do vrste, vsakič za najmanj 40 
cm(upoštevajte videz spojev okrasnega vzorca kamna). Kos panela druge vrste namestite 
tako, da bodo paneli iz prve in druge vrste po dolgem nameščeni vzporedno drug 
na drugega. Kos panela z daljšo stranjo, ki gleda v prostor (utorna stran), dvignite za 
približno 30 – 40 cm (v kot pribl. 20°). Peresa panela druge vrste zdrsnejo v utor panela 
prve vrste tam, kjer ste panel privzdignili. Element previdno spustite in ga odložite ravno 
na podlago. Za polaganje drugega panela druge vrste najprej spet pero daljše stranice 
panela iz druge vrste diagonalno namestite na utor daljše stranice panela prve vrste (pod 
kotom pribl. 20°). Ta element v tem nagnjenem stanju potisnite proti čelni strani prvega 
panela druge vrste, tako da se čelna pero in utor drugega panela popolnoma prilegata. 
Zdaj počasi spustite panel, tako da se profili prilegajo. Udarno klado položite vzporedno 
s krajšo stranico natanko nad profil in potolcite s kladivom, da se profil zaskoči [11,12a]. 
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Ta postopek ponovite pri polaganju celotne druge vrste (sistem zadrge), tako da sta prva 
in druga vrsta položeni brez vmesnih špranj in brez zamika pri višini. Pri spajanju prve in 
druge vrste obvezno pazite, da so paneli po dolgem položeni brez zamika. Ostale vrste 
položite na enak način, kot ste položili drugo vrsto, pri tem pa upoštevajte ustrezno 
prečno zamikanje spojev. Pri zadnji vrsti upoštevajte razdaljo do stene (5 – 10 mm), da ne 
bi prišlo do napetosti. 

Za ogrevalne cevi izrežite luknje, katerih premer je za 10 – 20 mm m večji od premera 
cevi [19]. V kos, ki ga je treba prilagoditi, izžagajte odprtino, nanj nanesite lepilo, ga na-
mestite in ga z zagozdo fiksirajte, dokler se PVC-lepilo ne posuši [21]. Odprtine na koncu 
prekrijte z okrasnimi obročki za ogrevalna telesa. 

Okvirje vrat skrajšajte toliko, da lahko podnje položite panel, pri tem pa ohranite še 
2 – 3 mm razdalje med panelom in okvirjem vrat [22, 23]. 

Ko končate s polaganjem, odstranite distančnike. Za konec na steno pritrdite še vodila za 
talne letve in nanje nataknite talne letve ustreznih dolžin [26a]. 

Uporaba in nega 

Območja pred kamini morajo biti dovolj zaščitena pred toplotnim sevanjem in tlečimi/
izpadajočimi delci. Neposredno po polaganju je treba na vse premične dele pohištva 
dobro pritrditi drsnike iz klobučevine. Uporabljajte le mehka, vrtljiva kolesca stolov 
(EN 12529 tip W) [30] s svetlo tekalno površino. Kotalno območje po potrebi dodatno 
podložite z zaščitno podlago. 

Pri daljšem intenzivnem sončnem sevanju se lahko v podu pojavijo prelomi. Da bi se 
temu izognili, poskrbite za osenčenje ali podoben ukrep [32]. Izogibati se je treba tudi 
toplotnemu sevanju toplotnih virov. Pri dlje časa trajajočih odstopanjih od običajne 
temperature v prostoru lahko pride npr. do sprememb v merah desk ali izboklin v delih 
površine. Reklamacije, ki so podane zaradi nedovoljenega temperaturnega učinkovanja, 
se ne priznajo.

Pazite, da pri uporabi talnega gretja ne pride do pregretja pod pokritimi površinami 
(npr. preprogami in pohištvom). Pod pokrito površino je lahko temperatura največ 27 °C. 
Cvetlične lonce, vaze idr. postavite na podstavke, ki ne prepuščajo vode, sicer se lahko 
pojavi plesen in pride do razbarvanosti. 

Pozor! Pri vhodu namestite dovolj velik predpražnik, ki bo zadržal umazanijo in preprečil 
prenašanje v prostor kamenčkov in drugih materialov, ki se sprimejo na podplate in 
lahko poškodujejo pod. 

Drobce stekla in vse druge agresivne materiale, ki lahko uničijo površino poda, je treba 
takoj odstraniti. Razlite tekočine je treba čim prej pobrisati oz. odstraniti. 

Avtomobilske gume in gumijasti predpražniki lahko na svetlih in srednjih vzorcih 
povzročijo spremembe barv. Posebno uporabo snovi, ki povzročajo madeže (npr. sredstva 
za barvanje las v frizerskih salonih), je treba predhodno preveriti na preizkusnem vzorcu. 
Lahko se pojavi razbarvanost, ki je ni več mogoče odstraniti. 

Čiščenje 

Če umazanija ni prilepljena na laminat, tla pometite ali jih posesajte s sesalnikom, ki je 
primeren za sesanje trdih talnih površin. 

Pri čiščenju po zaključku del ter pri osnovnem in vzdrževalnem čiščenju uporabljajte le 
čistilo za stilske talne obloge iz ponudbe opreme »Add 2«. 

Čiščenje po zaključku del in osnovno čiščenje: 
Večje kose umazanije odstranite z metlo ali s sesalnikom. Čistilo za stilske talne obloge 
pri trdovratni umazaniji razredčite v razmerju 1:10 (1 liter na 10 litrov vode), pri manjši 
umazaniji pa koncentracijo zmanjšajte glede na stopnjo umazanosti. 
Čistilno raztopino razdelite po oblogi in površino obloge po kratkem času delovanja 
očistite. Tekočo umazanijo odstranite s širokim brisalom za pod, pri večjih površinah pa z 
globinskim sesalnikom z nastavkom za trda tla. Za nevtraliziranje površino obrišite s čisto 
vodo. 

Vzdrževalno čiščenje: 
Čistilo za stilske talne obloge razredčite v razmerju 1:200 (50 ml na 10 litrov vode) in z 
raztopino obrišite pod. 
Napotek: Občutljive površine (npr. les, kovine) ne močite s čistilno tekočino. 

Poraba čistila: 
pribl. 2 litra na 100 m2 (čiščenje po zaključku del) 
pribl. 0,1 litra na 100 m2 (vzdrževalno čiščenje) 

Splošno:
Strukturirane površine vedno čistite v smeri strukture. Sledi hoje in umazanijo obrišite 
mokro z ožeto krpo. Upoštevajte tudi napotke na etiketi izdelka. 

Politura in čiščenje z dodatki za nego, kot so vosek, olje idr., nista primerna za površine 
poda. Talne obloge ne polirajte. 
Ne uporabljajte parne čistilne naprave, čistilnih gobic iz žice ali najlona, politure za 
pohištvo, praškastih ali tekočih abrazivnih sredstev, belil ali drugih močnih čistilnih 
sredstev. 
Če upoštevate ta navodila, ohranjate vrednost talne obloge in imate polno pravico do 
uveljavljanja garancije. 
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Odstranjevanje elementov 
Plavajoče položene panele v stanovanjskih in poslovnih prostorih je mogoče zamenjati 
ali odstraniti, ne da bi pri tem kaj uničili, tako da celotno vrsto po dolgem najprej upog-
nete [33] in razdrete spoje. Nato panele z zgornjo stranjo navzgor prav tako upognete 
[34] in razdrete spoje. Pri delu bodite posebno previdni, da ne poškodujete peres in 
utorov. 

Odstranjevanje 
Za odstranjevanje materiala v reciklažo se obrnite na lokalno službo za odvoz odpadkov. 
Klasifikacijska številka odpadkov npr. za Evropo je 17 02 03. 

Informacije o jamstvu 
Za prvega uporabnika je zajamčeno, da izdelek pod normalnimi pogoji v času nakupa 
prve stranke nima napak v izdelavi. Jamstvo pokriva nenormalne spremembe izdelka, 
v kolikor so bili upoštevani napotki navodil za polaganje. Jamstvo obsega menjavo 
okvarjenih desk z enakovrednimi deskami v času upravičene reklamacije. V jamstvo nista 
vključena denarna odškodnina in povračilo stroškov za demontažo poškodovanega poda 
in montažo novega poda. Jamstvo ne obsega običajne izrabljenosti in obrabe, poškodb 
in sprememb zaradi neupoštevanja navodil za namestitev, neustreznih načinov čiščenja 
ali napačnih čistilnih sredstev, neustrezne uporabe poda, poškodb zaradi težkih predme-
tov in njihovega neustreznega premikanja, poškodb zaradi umazanije, peska, poškodb 
zaradi praskanja. 

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