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Dodávka a montáž podlahových krytin a interiérových dveří se zárubní včetně kování

ČSN EN ISO 9001:2009

Základní podmínky pro kladení podlahových krytin

Za účelem dosažení bezchybné a kvalitní montáže podlahových krytin je nutné zabezpečit tyto
základní podmínky pro jejich montáž a následné užívání:
1)

V prostoru určeném pro montáž podlahovin je nutné zabezpečit stabilní teplotu v rozmezí 18 –
23°C (a to i po ukončení montáže pro následné užívání).

2)

Hodnota naměřené relativní vlhkosti vzduchu musí byt v rozmezí 45 – 60% (a to i po ukončení
montáže pro následné užívání).

3)

Rovinnost podkladních vrstev musí být v toleranci dle normy DIN 18 202 tolerance
v pozemním stavitelství. Odchylka rovinnosti by neměla přesáhnout 2mm na 2 metrech
měřeno dvoumetrovou vodováhou.

4)

Naměřené hodnoty objemové vlhkosti podkladních vrstev dle normy ČSN 74 4505 jsou
stanoveny pro jednotlivé druhy podkladů takto:
cementový potěr
cementový potěr vytápěný
anhydritový potěr
anhydritový potěr vytápěný

………………..2,5% CM
………………..1,5% CM
………………..0,5% CM
………………..0,3% CM

5)

V případě montáže podlahových krytin na podkladní vrstvy s podlahovým vytápěním, musí být
dle normy DIN 1264-4 pro podlahové vytápění dodržen zvláštní topný režim,který dle
DIN 18 365 pro kladení parket zabezpečuje dosažení požadovaných hodnot. Celý průběh
tohoto topného režimu musí být zaznamenán v protokolu o vytápění.

6)

V případě plovoucích podlah je nutné dodržet zejména základní pravidlo užívání, že plovoucí
podlaha nesmí být v žádném bodě pevně uchycena k podkladu. Nesmí být zatížena
nepřiměřeně těžkými nábytkovými kusy (trezorové skříně, skříně regálového typu, knihovny,
kuchyňské linky, atd.). Nohy a kolečka pohyblivých částí nábytku je potřeba opatřit plstěnými
podložkami a gumovými kolečky, které chrání podlahu proti mechanickému poškození..

Při dodržení těchto základních podmínek pro kladení podlahových krytin a podmínek vyplývajících
z příslušných platných norem ČSN 49 2120, ČSN 74 4505 a jejich dodatků, je vytvořen předpoklad pro
kvalitní a bezvadné provedení montáže jednotlivých podlahovin. Za předpokladu dodržení „Podmínek
pro užívání a údržbu podlahových krytin“ společnost Lukor s.r.o. přebírá záruky za dodané a
namontované podlahoviny v plném rozsahu záručních podmínek výrobců dodávaných produktů.
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