
  - Pokládka 
1. Povinnosť kontroly a starostlivosti 

Pred a počas pokládky bezpodmienečne dodržiavajte pokyny uvedené v tomto návode! Najprv si prečítajte celý návod na pokládku. 
Dôkladne dodržiavajte tieto pokyny, aby ste si mohli uplatniť všetky nároky vyplývajúce zo záruky. 

Krono Xonic sa vyrába v definovaných a vysoko presných pracovných krokoch. Polotovary a hotové výrobky sa podrobujú 
prísnym a kontinuálnym skúškam kvality. Napriek tomu však nie je možné vylúčiť poškodenie jednotlivých prvkov, napr. v 
dôsledku prepravy. Pred pokládkou skontrolujte stav podlahových prvkov. 

Pri preprave zohľadnite relatívne vysokú hmotnosť balíkov. Nasledujúce tipy vám môžu pomôcť prepravovať bremená takým 
spôsobom, ktorý nebude zaťažovať váš chrbát : 
– Stabilizovanie chrbtice: držte chrbát rovno a napnite svaly brucha a panvového dna. Na zdvíhanie použite silu nôh. 
– Vyvarujte sa prudkých pohybov alebo otáčania do strán: Ak chcete niečo premiestniť, zdvihnite predmet, urobte krok na 
stranu a potom ho položte. Vopred odpracte z cesty všetky prekážky a vytvorte si priestor. 

Príprava: Balíky pred pokládkou uskladnite pri rovnakých klimatických podmienkach ako pri pokládke a nasledujúcom 
používaní [1]. Neskladujte ich na priamom slnku pred oknom. 
Prispôsobovanie klimatickým podmienkam sa vykonáva za nasledujúcich podmienok: 
– nastohované, vrstvy otočené o 90° 
– po dobu minimálne 48 hodín 
– plocho dosadajúce s minimálnym odstupom 50 cm ku všetkým stenám a absolútne rovno 
Vždy dbajte na starostlivé spracovanie panelov. Pracujte s oboma rukami a vyhnite sa posúvaniu panelov nohami, pretože by 
sa mohli poškodiť. 

Materiál a požiadavky na náradie: Pri práci sou tto podlahovou krytinou používajte originálne príslušenstvo. Malo by sa 
používať nasledujúce náradie a pomocné prostriedky: Ceruzka, skladací meter, uholník, vodováha a dištančný držiak (1 mm, 
10 mm), príklepný hranol a kladivo [2]. 
Ďalej sa ako deliaci nástroj odporúča remeselnícky nôž a ručná píla. Pílové listy by mali mať jemné zuby. Môže sa tiež použiť 
dierovacia alebo okružná píla s listami s jemnými zubmi. Pozor! Rezané alebo lámané hrany môžu mať ostré hrany a pri nepo-
zornosti môžu viesť k poraneniam. Pre ukončenie steny sú dostupné soklové lišty rovnakého vzoru v sortimente príslušenstva. 
Dbajte na to, aby pohyb podlahy nebol obmedzený a vo vlhkých priestoroch nemohla do škár konštrukcie vniknúť vlhkosť. 

Podklady na pokládku a utesnenie: Produkt je vhodný pre vlhké priestory. Za vlhké priestory sa podľa DIN 68800 považujú 
priestory s dlhodobou, resp. trvalou vlhkosťou vzduchu viac ako 70 %. Podlaha Krono Xonic nie je vhodná na používanie v 
exteriéri a v mokrých priestoroch. Typické oblasti použitia sú obytné priestory, spálne, kúpeľne, jedálne, chodby, kancelárie, 
obchody, predsiene, lekárske ambulancie, hotely, chodby. Všetky ostatné aplikácie sa musia otestovať a nie sú zahrnuté v 
záruke. 

Podklad pre pokládku panelov musí byť uspôsobený tak, aby sa podlahové panely mohli položiť podľa návodu výrobcu (leták 
priložený k produktu). Vhodnými podkladmi sú okrem iného , minerálne podklady (ako napr. poter, poter pre podlahové 
vykurovanie na vodnej báze, betón, asfalt). Dbajte na to, že podkladové konštrukcie musia zodpovedať uznávaným pravidlám 
techniky pre konštrukcie suchej výstavby vo vlhkých priestoroch. 

Podkladová vrstva musí byť absolútne rovná, suchá, čistá a mať potrebnú nosnosť. Nerovnosti podlahy viac ako 2 mm sa musia 
odborne vyrovnať na minimálne 1 m (podľa DIN 18202) [3]. Rovinnosť podkladu sa dá najlepšie overiť pomocou murárskej 
vodováhy alebo dlhej vodováhy s dĺžkou 250 cm v súlade s bežným normovaním. Nesmú tu byť prítomné žiadne odskoky, 
schodíky alebo podobné nerovnosti. Nečistoty na stavenisku, ako napríklad zvyšky omietky, sadry alebo podobné nečistoty, sa 
musia úplne odstrániť. 

Aby bolo možné udržiavať úseky stien a podklady podláh akéhokoľvek druhu vo vlhkých priestoroch trvalo vodotesné, 
odporúča sa nanesenie rozotierateľného tesnenia. Dálšie informácie o opracovaní podkladov, utesnení stien a podláh vo 
vlhkých priestoroch nájdete v katalógovom liste ZDB (01/2010) „Pokyny pre realizáciu tekuto spracovaných kompozitných 
utesnení s obloženiami a obkladmi z dlaždíc a platní v interiéri a exteriéri“. Podlahová krytina neslúži ako vrstva vedúcw vodu 
a v dôsledku klikacích profilov nie je trvalo vodotesná. Na preventívne zabezpečenie proti preniknutiu vlhkosti do podkladu 
sa môže použiť PE fólia zalepená na stykoch. 

Skontrolujte nedostatky panelov v dobrých svetelných podmienkach [4]. Podlahové dosky s viditeľnými chybami mimo 
platných tolerancií, ako sú napríklad odchýlky vo výške, lesku, rozmeroch a farbe, vytrieďte a budú vám nákladovo neutrálne 
nahradené. V prípade spracovaných panelov nie je možné uplatniť nároky na reklamáciu. 

Produkt sa kladie plávajúcim spôsobom a nesmie sa pritom klincovať, skrutkovať, lepiť ani bodovo istiť napr. pomocou dvero-
vých zarážok alebo ťažkých predmetov [5]. 

Ak sa vyžaduje lepenie, zo strany výrobcu boli otestované a schválené nasledujúce lepidlá: 
1) UZIN KR 430 
2) UZIN KE 66 
3) UZIN KE 2000 S 
Pri iných lepidlách je potrebné, aby výrobca lepidla odsúhlasil oblasť použitia. Záručnou povinnosťou je odborné lepenie 
prostredníctvom pokladača podlahy. Pri 5 mm produktoch je potrebné dbať na to, aby sa zo zadnej strany odstránil kročajový 
hluk. 

Pod 5 mm produkt, ktorý je zo zadnej strany olepený penou, sa nekladie žiadny podkladový materiál. Pod 4 mm produkt sa 
môže položiť PE fólia, aby sa znížila hlučnosť pri chodení v dôsledku nečistých podkladov. 
Ak by sa vyžadovalo položiť pod 4 mm produkt podkladaciu rohož, potom sú dovolené iba produkty s pevnosťou v tlaku > 
200 kPa a hrúbkou < 2 mm. 

Kobercové podlahy, spenené PVC podlahy a všetky druhy penových materiálov sa vždy musia odstrániť [6], pretože to nie sú 
vhodné podklady. Inak môže pri chodení po ploche dochádzať k pružiacemu pohybu a k príliš silnému tlaku v oblasti hrán, 
čo môže viesť k tvorbe škár. Kobercová podlaha sa musí odstrániť z hygienických dôvodov. Vznikajúca vlhkosť môže viesť k 
tvoreniu plesní a baktérií. 

Používanie podlahového vykurovania (teplá voda/elektrina) je možné výlučne v prípade odbornej montáže a za predpokladu 
riadnej prevádzky. Dodávka a inštalácia podlahového vykurovania musí zodpovedať aktuálnemu stavu techniky a uvedenie 
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do prevádzky sa musí uskutočňovať v zhode s príslušnými kritériami vykurovania. Podla-
hové vykurovanie musí byť v miestnosti položené a prevádzkované celoplošne. Čiastočne 
fungujúce podlahové vykurovanie nie je povolené. Nikdy a na žiadnom mieste sa na spo-
dnej strane podlahy nesmie prekročiť teplota 27 °C [7]. Bezpodmienečne treba zabrániť 
nahromadeniu tepla pod prípadnými prikrytými oblasťami, ako napr. pod kobercami. 
Akýkoľvek nárok na reklamáciu v súvislosti s prevádzkou alebo montážou podlahového 
vykurovania sa vylúčuje. Nároky existujú výlučne v rámci našich všeobecných záručných 
a garančných podmienok. Pre podklady s podlahovým vykurovaním a bez podlahového 
vykurovania musí pokladač podlahy vykonať potrebné meranie CM a zaprotokolovať ho. 
Ohľadom zvyškovej vlhkosti platia nasledujúce medzné hodnoty: 
– pri poteroch zo síranu vápenatého max. 0,5 % CM bez podlahového vykurovania; 
 0,3 % CM s podlahovým vykurovaním 
– pri cementových poteroch max. 2,0 % CM bez podlahového vykurovania; 1,8 % CM 
 s podlahovým vykurovaním 

Pokládka

Odporúča sa vytriediť panely pred pokládkou podľa želaného fládrovania a príp. podľa 
vzhľadu dekoru. Informujte sa aj o striedaní farieb. 

Dbajte na montáž bez ptia. Za týmto účelom je nevyhnutné dodržať vzdialenosť 5 – 10 
mm medzi okrajom a stenou, stĺpom, atď. [10]. Napr. pri dĺžke kladenia 8 m by sa mala 
zvoliť medzera min. 5 mm a pri maximálnej dĺžke kladenia 20 m by mala medzera po ce-
lom obvode činiť min. 10 mm. Dilatačné škáry sa nesmú vyplniť inými materiálmi. Medzi 
miestnosťami alebo v miestnostiach s komplexnými pôdorysmi sa musia vždy zabudovať 
dilatačné škáry. Ak napr. obývacia izba hraničí so spálňou, teda miestnosti s rôznymi 
úžitkovými teplotami, musí byť zabudované oddelenie podlahy, inak môže dôjsť k pnutiu 
s následným poškodením. Podľa aktuálneho stavu techniky musia byť všetky technicky 
podmienené škáry v podklade prevzaté do podlahovej krytiny, napr. dilatačné škáry 
medzi poľami poteru. V prípade prestrešenia takýchto škár môže dôjsť k poškodeniam v 
podlahovej krytine. 

Pri oknách siahajúcich k podlahe je potrebné zabezpečiť dostatočné tienenie, vetranie 
a montáž bez pnutia. V dôsledku slnečného žiarenia môžu teploty značne stúpať a viesť 
tak k trvalým deformáciám podlahy. Kolísanie teploty sa musí udržiavať na najnižšej 
možnej úrovni. Plávajúco položenej podlahe nesmie byť v žiadnej oblasti bránené v 
zmene rozmerov v dôsledku zmeny teploty. 

Zaistenie podlahy iným spôsobom nie je dovolené. Zvýšenie teploty, napr. z 15 °C na 
30 °C, spôsobí zmenu rozmerov o cca 0,5 mm/m. Pri zvýšení na 40 °C je to 1,0 mm/m. 
Podobne sa podlahová krytina správa aj pri poklese teploty. Pri teplotách nižších ako 
10 °C je zmena rozmerov veľmi malá. Povolená teplota miestnosti je od -40 °C do +45 °C. 
Vyššie teploty môžu viesť k trvalým deformáciám podlahy. Pri teplotách nižších ako 0 °C 
sa flexibilita produktu znižuje. 

Odporúčanie: Panely pokladajte v pozdĺžnom smere k hlavnému zdroju tepla. Vďaka 
vysoko presnej metóde tlačenia dekoru sa dosiahne prirodzená rôznorodosť farieb. Preto 
vždy pokladajte panely zmiešané z viacerých balení, aby sa tak zdôraznil farebný efekt 
vašej podlahy. 

Najskôr premerajte priestorovú jednotku, aby ste zistili, či sa šírka prvého radu panelov 
nebude musieť zúžiť. V prípade, že steny nie sú priamočiare, preneste priebeh steny na 
prvý rad panelov a panely zodpovedajúcim spôsobom dopíľte. Ak by mal posledný rad 
panelov šírku menej ako 19,2 cm, mali by ste zvyšný rozmer, ktorý máte k dispozícii, 
rozdeliť rovnomerne medzi prvý a posledný rad panelov tak, aby sa obidva rady prirezali 
s rovnakou šírkou panela. Ak je zvyšný rozmer menší ako 10 cm, zvyšný rozmer, ktorý 
máte k dispozícii, musíte rozdeliť rovnomerne medzi prvý a posledný rad panelov tak, 
aby sa obidva rady prirezali s rovnakou šírkou panela. Profilové časti drážka a pero sa 
nepripočítavajú k dilatačnej šírke a musia sa odstrániť. Uistite sa, ktorá strana prvku sa a 
označuje ako strana s perom a ktorá ako strana s drážkou. 

S pokládkou začnite v ľavom rohu miestnosti. Prvý panel s krátkou a dlhou stranou s 
perom položte k stene a pomocou dištančných držiakov zabezpečte odstup od okraja 
[9]. Druhý panel zakliknite čelnou stranou (krátka strana) s perom do drážkového profilu 
skôr položeného prvého panela, pričom ho položíte na protiľahlú stranu profilu prvého 
panela [10] a následne ho zatlačíte pomocou príklepného hranola a kladiva [12a]. 
Dbajte na to, aby pozdĺžne hrany ležali lícujúco, netvorili odskok a vytvárali priamu 
líniu. Je to potrebné na to, aby sa panely pri pokládke 2. radu panelov mohli vložiť do 
pozdĺžneho profilu bez škáry. Zakliknite ďalšie panely až do konca 1. radu. 

Ak chcete zalícovať alebo prirezať posledný panel v prvom rade, otočte ho o 180° [13], 
položte stranou s dekorom nahor vedľa už existujúceho radu (bok drážky na bok drážky) 
a bočnej steny. Na čelnej strane zohľadnite odstup od okraja 5 – 10 mm. 
Naznačte a odpíľte dĺžku panela. Aby ste zabránili štiepeniu na hranách, dekoračná stra-
na by mala pri použití elektrickej dierovacej alebo ručnej kotúčovej píly smerovať nadol. 
Inak píľte smerom z hornej strany panela. Každý rad začnite so zvyškovým kusom (dĺžka 
minimálne 40 cm) predchádzajúceho radu [15]. 

Druhý rad začnite s polovičným panelom alebo zvyškovým kusom 1. radu. Pritom treba 
dávať pozor, aby panel nebol menší ako 40 cm, resp. dlhší ako 90 cm. Odsadenie škár 
(odsadenie priečnych škár) musí od radu k radu predstavovať minimálne 40 cm (prosím 
zohľadnite vzhľad škár pri kamenných dekoroch). Kus panela druhého radu položte tak, 
aby pozdĺžne strany 1. a 2. ležali paralelne nad sebou. Kus panela na pozdĺžnej strane 
ukazujúcej do miestnosti (strana s drážkou) nadvihnite o cca 30 – 40 mm (v uhle cca 
20°). Pero panela 2. radu vo zdvihnutej oblasti skĺzne do drážky 1. radu. Prvok opatrne 
spúšťajte, kým nedosadne rovno na podklad. Pri pokladaní druhého panela druhého 
radu sa najprv znova priloží pero na pozdĺžnej strane tohto panela šikmo zhora k drážke 
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na pozdĺžnej strane prvého radu (v uhle cca 20°). V takomto naklonenom stave teraz 
prvok nasuňte na čelnú stranu prvého panela druhého radu, kým pero na čelnej strane a 
drážka druhého panela nebudú ležať presne zalícovane nad sebou. Teraz panel pomaly 
spúšťajte, kým nebudú profily ležať nad sebou. Priložte príklepný hranol paralelne ku 
krátkej strane priamo nad profilom a kladivom udrite na profil, aby ste ho zaistili [11, 
12a]. 

Tento postup opakujte pozdĺž celého 2. radu (metódou zipsu), kým nebude 1. a 2. rad 
položený vedľa seba bez škár a bez výškového odskoku. Pri spájaní prvého a druhého 
radu bezpodmienečne dbajte na to, aby boli panely na pozdĺžnej strane položené bez 
odskoku. Pokladanie ďalších radov sa vykoná rovnako ako rad 2, pričom sa zohľadnení 
dostatočné odsadenie priečnej škáry. Pri poslednom rade treba pri stene na zachovať 
odstup (5 – 10 mm), aby sa zabezpečila montáž bez pnutia. 

Pre vykurovacie rúry sa musia vyrezať otvory, ktoré sú o 10 – 20 mm väčšie ako je priemer 
rúry [19]. Vypíľte „zalícovaný kus“, pokryte ho lepidlom a zaistite klinom až do vytvrdnu-
tia PVC lepidla [21]. Následne obložte výrezy manžetami pre vykurovacie telesá. 

Rám dverí skráťte natoľko, aby pod neho vošiel panel vrát. odstupu 2 – 3 mm [22, 23]. 

Dištančné držiaky po pokládke odstráňte. Na konie pripevnite k stene pozemné 
koľajničky pre soklové lišty a nasuňte na ne príslušne prirezané soklové lišty [26a]. 

Používanie a ošetrovanie 

Oblasti pred krbmi by mali byť dostatočne chránené pred sálavým teplom a žeravými/vy-
padávajúcimi časťami. Priamo po pokládke je potrebné opatriť všetok pohyblivý nábytok 
dobre pripevniteľnými plstenými klzákmi. Používajte stoličky s mäkkými kolieskamibez 
možnosti migrácie (EN 12529 typ W) [30] so svetlou pojazdnou plochou. V oblasti, v 
ktorom kolieska rolujú môžete položiť ochrannú rohož. 

Pri dlhšom intenzívnom slnečnom žiarení sa na podlahe môžu obajviť deformácie. Aby sa 
tomu zabránilo, zabezpečtetienenie alebo podobné účinné opatrenia [32]. Ďalej treba 
zabrániť silnému tepelnému žiareniu z tepelných zdrojov. Pri dlhšie pretrvávajúcich od-
chýlkach od bežnej klímy v miestnosti môže dôjsť napr. k zmenám rozmerov podlahovej 
dosky alebo čiastkovým plošným vyklenutiam. Reklamácie chýb, ktoré boli spôsobené 
pôsobením nesprávnych teplôt nebudú uznané.

Dbajte na to, aby pri používaní podlahového vykurovania nedochádzalo k nahroma-
deniu tepla pod zakrytými plochami (napr. koberce a nábytok). Pod zakrytím môže byť 
teplota max. 27 °C. Kvetináče, vázy a i. položte na vodonepriepustnú podložku, inak 
môže dôjsť k tvorbe plesní a s tým súvisiacemu sfarbeniu. 

Pozor! Vo vstupných oblastiach použite dostatočne veľkú rohož na zachytávanie 
nečistôt, aby sa do miestnosti nenosili kamene alebo iné materiály prichytené na obuv, 
ktoré môžu poškodiť podlahu. 

Sklenené črepy a iné agresívne materiály, ktoré ničia povrch podlahy, treba ihneď 
odstrániť. Rozliate kvapaliny by sa mali podľa možností čo najrýchlejšie utrieť, resp. 
odstrániť. 

Pneumatiky a gumové rohože môžu na svetlých a stredných dekoroch spôsobiť farebné 
zmeny. Zvlášť použitie látok spôsobujúcich fľaky (napr. prostriedky na farbenie vlasov v 
kaderníckych salónoch) by sa mali vopred odskúšať na skúšobnom kuse. Môžu dôjsť k 
sfarbeniu, ktoré sa viac nebude dať odstrániť. 

Čistenie 

Neprichytenú špinu odstráňte pozametaním alebo vysávačom vhodným pre tvrdé pod-
lahy. 

Na čistenie po dokončení montáže, základné čistenie a udržiavacie čistenie používajte 
iba dizajnové podlahové čističe zo sortimentu príslušenstva podľa príl. 2. 

Čistenie po dokončení montáže a základné čistenie: 
Hrubú špinu odstráňte pozametaním alebo povysávaním. Pri silnom znečistení zrieďte 
dizajnový podlahový čistič v pomere 1:10 (1 liter na 10 litrov vody), pri ľahkom znečistení 
znížte koncentráciu zodpovedajúco k stupňu znečistenia. 
Čistiaci roztok rozotrite pokrytine a po krátkom čase pôsobenia povrch krytiny vyčistite. 
Znečistenú vodu zachyťte širokým savým podlahovým mopom, pri väčších plochách 
rozprašovacím vysávačom s adaptérom na tvrdé podlahy. Kvôli neutralizácii podlahu 
poutierajte čistou vodou. 

Udržiavacie čistenie: 
Dizajnový podlahový čistič zrieďte v pomere 1:200 (50 ml na 10 litrov vody) a s týmto 
roztokom utrite podlahu. 
Upozornenie: Citlivé povrchy (napr. drevo, kov) nezmáčajte znečistenou vodou. 

Spotreba čističa: 
cca 2 litre na 100 m2 (čistenie po dokončení montáže) 
cca 0,1 litra na 100 m2 (udržiavacie čistenie) 

Všeobecne:
Štruktúrované povrchy vyčistite vždy v smere štruktúry. Stopy po chodení a nečistoty 
poutierajte navlhko s vyžmýkanou handrou. Dodržiavajte tiež pokyny na etikete 
produktu. 
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Leštidlo a čistič s ošetrovacími prísadami ako napr. vosk, olej a i. nie sú vhodné na 
ošetrovanie podlahových krytín. Podlahová krytina sa nesmie leštiť. 
Nepoužívajte parné čističe, drôtené alebo nylonové drhnúce špongie, leštiaci prostrie-
dok na nábytok, práškové alebo kvapalné drhnúce prostriedky, bielidlá alebo iné silné 
čistiace prostriedky. 
Zohľadňovaním týchto pokynov prispejete k udržaniu hodnoty vašej podlahovej krytiny 
a získate plné záručné plnenie. 

Opätovné použitie, resp. spätné zabudovanie prvkov 
Nedeštruktívna výmena, resp. demontáž plávajúco položených panelov sa v obytnej a 
priemyselnej oblasti uskutočňuje tak, že sa najprv ohnutím uvoľní zo zablokovania celý 
rad na pozdĺžnej strane [33]. Následne sa ohnutím uvoľnia zo zablokovania panely na 
čelnej strane [34]. Pracujte zvlášť svedomito a opatrne, aby ste predišli poškodeniam v 
oblasti pier a drážok. 

Likvidácia 
Na odovzdanie materiálu na recykláciu sa skontaktujte so svojím regionálnym recykláto-
rom odpadu. Kód odpadunapr. pre Európu je: 17 02 03. 

Informácie o záruke 
Prvému užívateľovi ručíme za to, že produkt za normálnych podmienok v čase kúpy 
prvým zákazníkom nebude obsahovať výrobné chyby. Záruka sa vzťahuje na abnormálne 
zmeny produktu, pokiaľ boli dodržané pokyny uvedené v návode na inštaláciu. Záruka 
zahŕňa náhradu chybných podlahových dosiek za rovnocenné podlahové dosky v čase 
oprávnenej reklamácie. Záruka nezahŕńa finančné odškodnenie ani náhradu škody 
vzniknutej demontážou poškodenej a montážou novej podlahy. Záruka sa nevzťahuje 
na normálne opotrebovanie, poškodenia a zmeny v dôsledku nedodržiavania návodu na 
inštaláciu, neodbornej metódy čistenia alebo použitia nesprávnych čistiacich prostried-
kov, nesprávneho používania podlahy, škôd spôsobených pádom ťažkých predmetov a 
ich nesprávnym pohybom, škôd spôsobených znečistením, pieskom, oddelením a škôd 
spôsobených škrabaním. 

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