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1. ÚVOD
PureLoc je podlaha typu LVT určená pro používání v rezidenčních prostorách, vyráběná dle normy EN 649.
Podlaha PureLoc Pro je vhodná jak pro rezidenční, tak i komerční prostory jako obchody, hotelové pokoje, apod.
PureLoc není vhodná pro venkovní použití, do zimních zahrad, solárií, saun. Rovněž doporučujeme tento produkt neinstalovat do místností, které nemají regulovanou teplotu. Vyhněte se dlouhodobému vystavení přímému slunečnímu světlu.
Extrémní vystavení slunečním paprskům, horku a velkým teplotním změnám může způsobit poškození.
Největší doporučovaná plocha pro instalaci je 15 x 15 m. Ve dveřních otvorech a/nebo tam, kde je plocha delší/širší než 15
m, je třeba použít přechodový profil. Po celé délce obvodu podlahy a okolo sloupků, trubek, prahů apod. je důležité nechat
5 mm dilatační spáru.
PureLoc je kompatibilní s podlahovým topením a chladicími systémy za předpokladu, že teplota ohřívané podlahy
nepřesáhne 27°C. V případě systémů elektrického podlahového vytápění doporučejeme nepřekračovat 60 W/m².

2. PŘÍPRAVA
2.1 Nástroje, příslušenství
Ořezávací nůž / tužka / příložník, skládací metr / pásmové měřítko a rozpěry (klíny).

2.2 Podpodlahové podmínky
Opatrná příprava podpodlahové plochy je velmi důležitá pro skvělý vzhled podlahy. Hrubost nebo nerovnost podpodlahové plochy se může přenášet přes novou podlahu a vést k nepěknému vzhledu povrchu a může také způsobovat
nadměrné opotřebení na vyvýšených místech nebo prohlubně na nízkých místech.
Pracovní prostory je třeba očistit a odstranit z nich veškeré úlomky, které by potenciálně mohly poškodit sestavu lakovaných podlahových panelů.
				
Povrch, na kterém umístíte vinylové lamely, by měl být dokonale tvrdý, rovný a 		
				
suchý. Musí být čistý, bez hrbolků a beze stop sádry, barvy, oleje, maziva nebo 		
				prasklin.
				

Je třeba odstranit vrstvy textilií a vpichovanou plst.

				
				
				

Nivelizace podlahy musí být maximálně 3 mm na m. Je-li uvedená odchylka 		
překročena, podpodlahová plocha by měla být vyrovnána vhodnou výplní nebo 		
výrobkem určeným na vyrovnání podlah.

Podpodlahové plochy je třeba pečlivě zkontrolovat, zda nevykazují problémy z hlediska možné vlhkosti. Je-li tam vlhkost,
před instalací proveďte neprodyšné utěsnění.
Podpodlahové nebo keramické dlaždice se spoji širokými > 4mm a/nebo hlubokými > 2mm by měly být zjemněny aplikací
vyrovnávacího produktu na spojích z malty.
PureLoc lze instalovat na betonový povrch, dlaždice, dřevo a většinu existujících tvrdých podlahových povrchů za
předpokladu, že stávající povrch je hladký nebo ho lze vyhladit.
Maximální obsah vody v podlahovém potěru/betonové podlaze je 75 % RH při min. 20°C (max. 3,0 CM %). I když PureLoc není citlivá na vlhkost, nadměrná vlhkost může vést k tvorbě plísní nebo hub.
Doporučujeme používat pouze podklady BerryAllocVinTec, zvláště ty určené pro instalaci pod podlahami PureLoc, s
cílem:
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•

optimalizovat hladiny hluku z chůze a nárazu,

•

zvýšit pohodlí při pokládce a chůzi.

2.3

Aklimatizace

				Než začnete s instalací, uchovávejte panely v neotevřeném balení při poko		

				
				
				

jové teplotě po dobu nejméně 48 hodin. Rozložte vodorovně na místa 			
pokládky, dekorativní stranou vzhůru. Ideální pokojová teplota by se měla 		
pohybovat mezi 18 a 25 °C. Udržujte tuto teplotu také během instalace.

				
				
				

Před začátkem instalace se ujistěte, že jste spokojeni s bezvadným stavem 		
dodaných podlahových lamel. Nelze totiž reklamovat zboží, které již bylo 		
oříznuto nebo položeno na své místo v podlaze.

Abyste minimalizovali riziko různících se odstínů, měli byste smíchávat a dávat k sobě díly z různých balení. Takto zajistíte přirozenější vzhled podlahy.
Podlahy PureLoc by se měly instalovat jako plovoucí, což znamená, že by jim mělo být umožněno se hýbat kterýmkoliv směrem tak, aby měly dostatek prostoru směrem ke všem stěnám nebo nepohyblivým objektům, tj. nemají se
přišroubovávat nebo přibíjet na podkladovou plochu pomocí hřebíků.

3.

POKLÁDKA

Před instalací zkontrolujte, zda jsou podlahové lamely bez viditelných vad!
Přesně změřte místnost tak, abyste mohli lamely přizpůsobit na stejnoměrné rozvržení. Když to uděláte, budete moci
stanovit, zda první řada potřebuje seříznout. První a poslední řada by neměla být méně než 5 cm široká. Pokud první řada
panelů nepotřebuje seříznout šířku, bude třeba oříznout nezajištěný výstupek tak, aby čistý pevný okraj byl otočen směrem
ke zdi.
Zvažte možnost ponechat si několik lamel pro potenciální budoucí opravy.
Doporučujeme, aby lamely byly instalovány tak, aby délka byla umístěna rovnoběžně s příchozím slunečním světlem.
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1. Podlahu pokládejte zleva doprava postupně po celé místnosti. Podlahovou lamelu umístěte tak, aby byla
zajišťovací drážkou směrem do místnosti. Během instalace byste měli nechat 5 mm dilatační spáry ode zdi i
u všech vertikálních úchytů. To poskytne prostor pro přirozené roztahování i stahování podlahových lamel.
2. Umístěte výstupek krátké strany další podlahové lamely na rohu do drážky krátké strany první lamely a
složte je. Stejně pokračujte s dalšími podlahovými lamelami.
3. Poslední podlahovou lamelu umístěte přední stranou vzhůru, zajišťovací drážka má přitom být dlouhou
stranou ke zdi, a krátký výstupek má být umístěn 5 mm ode zdi. Označte místo, kde má být podlahová
lamela ořezána. Udělejte ořez v podlahové lamele na dekorované straně s použitím ořezávacího nože. Pro
oddělení nepotřebné části použijte metodu odlomení.
4. První lamela druhé řady:
Když začínáte s další řadou, vždy zajistěte, aby spoje na krátkém konci byly střídavě rozloženy minimálně
po 30 cm. Kde je to vhodné, použijte ořezaný kus podlahové lamely z předcházející řady. Není-li to vhodné,
vezměte si novou podlahovou lamelu a rozřežte ji na dvě poloviny.
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5. Umístěte podlahovou lamelu v nízkém úhlu a vložte výstupek dlouhé strany do zajišťovací drážky podlahové
lamely do předchozí řady. Podlahovou lamelu jemně složte.
6. S použitím jemného přítlaku šikmo tlačte postupně zleva doprava výstupek dlouhé strany do zajišťovací
drážky předchozí řady. Možná budete muset trochu pozvednout podlahovou lamelu na levé straně, aby se
správně „zasunula”. Stejným způsobem ukončete celou řadu.

4.

DOKONČENÍ

Pro co nejlepší výsledek vždy používejte příslušenství PureLoc.

5.

POKYNY K POUŽÍVÁNÍ

Abyste udrželi svoji podlahu v dobrém stavu, je důležité ke všem vchodům umístit rohožky, aby se zabránilo vniknutí abrazivních částeček vnesených dovnitř na obuvi (štěrk, oblázky, apod.).
Pod nohami nábytku nebo pod těžkými objekty používejte plstěné podložky. Nepoužívejte gumové koberce.
U kancelářských křesel používejte měkká, negumová kolečka.

6.

POKYNY K ČIŠTĚNÍ

Používejte vysavač nebo mokrý mop. Je-li to třeba, používejte roztok čisté vody a jemný čisticí prostředek nebo čisticí
emulzi na domácí podlahy. Důkladně opláchněte a nasajte zbytkovou vodu. Poznámka: podlaha může být po namočení
pocitově více kluzká.
Flíčky, tečky a rozlití je třeba co nejrychleji smýt.
Nepoužívejte aceton nebo rozpouštědla na bázi chlóru. Nikdy podlahu nevoskujte ani nelakujte.

7.

ZÁRUKA A JEJÍ PODMÍNKY

Záruka pro prvního uživatele
Na lamely PureLoc je poskytnuta záruka za běžných podmínek používání, a to na veškeré výrobní vady od data
nákupu až po převzetí původním zákazníkem. V této záruce není obsažena instalace na podkladovou plochu.
Tato záruka pokrývá veškeré abnormální zhoršování stavu tohoto výrobku za předpokladu, že jsou lamely PureLoc instalovány a udržovány v souladu s poskytnutými pokyny.
Tato záruka pokrývá nahrazení lamel PureLoc, které byly shledány vadnými, za lamely PureLoc ekvivalentní
nebo podobné kvality z produktové řady, která existuje v době reklamace.
Tato záruka za žádných okolností nezahrnuje finanční náhradu nebo krytí nákladů na odstranění či instalaci.

														 (4/4)
Tato záruka nepokrývá:
•

Běžné opotřebení

•

Jakékoliv mechanické poškození nebo jiné změny způsobené používáním v rozporu s pokyny k instalaci BerryAlloc

•

Výskyt nehod, nesprávné používání nebo zneužívání

•

Poškození způsobené nesprávnými metodami čištění nebo nevhodnými čisticími prostředky

•

Poškození v důsledku umístění těžkých křesel nebo nábytku: pod křesly a nábytkem doporučujeme používat
plstěné podložky, aby se snížilo riziko povrchových škrábanců a poškození

•

Poškození v důsledku styku s pískem nebo kamínky: z vnitřní i vnější strany všech ven vedoucích dveří
doporučujeme používat rohožky, aby se předešlo přenosu kamínků na podlahu

•

Poškození poškrábáním

Více informací najdete na stránkách: www.berryalloc.com

8.

PRÁVNÍ INFORMACE

Tento dokument představuje obecné pokyny k instalaci založené na posledních dostupných informacích. Pro nejlepší
výsledek a platnost záruky by měly být tyto pokyny pečlivě dodržovány.

EN 14041: 2004
DOP:454-PC3113-1
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Resilient floor covering

EN 649

