
Inštalačné pokyni pre pokladanie štvorcov a plátov produktu LooseLay 

Pri inštalácií produktu Designflooring LooseLay vždy postupujte podľa platných štandardov pre in-
štaláciu podlahových krytín (v súlade s normou BS 8203-4; 2001, o inštalácií pružných podlahových 
krytín v Spojenom kráľovstve a inými platnými štátnymi smernicami a štandardami.)  

Aklimatizácia materiálu pred inštaláciou 

Vyberte materiál z obalu, rozprestrite ho a nechajte aklimatizovať v miestnosti, kde 
budete podlahu inštalovať, s teplotou medzi 18°C a 29°C po dobu 48 hodín pred 
inštaláciou. Túto teplotu izby by ste mali udržať aj počas inštalácie. 

Príprava podkladu

Podklad by mal byť otestovaný a pripravený v súlade s platnými štandardami pre 
inštaláciu podlahových krytín   (v súlade s normou BS 8203-4; 2001, o inštalácií 
pružných podlahových krytín v Spojenom kráľovstve a inými platnými štátnymi 
smernicami a štandardami.) 

Všetky podklady musia byť pred inštaláciou podlahovej krytiny LooseLay pevné, hladké, 
nepoškodené, čisté, suché a bez prachu. 

 Bétón/Potery:  Všetky praskliny a spoje musia byť zaplnené. Rozdieli v úroveni podlahy  nesmú 
byť väčšie ako  3 mm na 3 m. Hodnota vlkosti podlahy by mala byť menšia ako 75% RH.
 Dlaždice/Mozaiková dlažba/Terrazzová dlažba/ Keramika: Zarovnajte akékoľvek špáry a 
pripravte podlahu.

Skontrojute, či je hodnota vlhkosti podlahy menšia ako 75% RH.

 Pevné a stredne pevné drevené podlahy:  Tento typ podlahy  by mal pevný a 

mierne pružný. Všetky voľné pláty by mali byť pevne pripevnené.

 Linoleum/Termoplast/Vinyl/Korokové podlahy: Uistite sa, že sú tieto typy podláh

pevné. Opravte akékoľvek uvoľnené časti. 

 Kovové podlahy a podlahy natreté farbou: Odstráňte akékoľvek uvoľnený náter a 

iné materiály upravujúce povrch.

.  Iné typy podláh: Kontaktujte vášho distribútora.

           Ak je hodnota vlkosti podlahy väčšia ako 75% RH, je nutné inštalovať  

povrchovú vlhkovzdornú membránu .

Produkty zo škály LoosLay je možné použiť pri podlahovom kúrení Uistite sa, že teplota 

podkladu nikdy nepresiahne 27°C. 4 až 6 mm betónový poter by nal byť nanesený 

medzi popdlahovým kúrením a produkom Loose lay. 

NIKDY nepoužívajte akékoľvek chemikálie na báze rozpúšťadla/riedidla. Riedidlá a iné abrazívne 

chemikálie používané na odstránenie nečistôt z podkladu môžu poškodiť  PVC podložku/

podlženie na spodnej strane produktov Designflooring LooseLay a mať dopad/ ovplivniť 

vlastnosti produktu.  Nerešpektovanie tohoto odporúčania môže anulovať vašu záruku.    



Inštalácia

Pred začatím inštalácie odstráňte všetky nečistoty a prach a podlahu vyčistite. LooseLay môžete 
inštalovať na akúkoľvek podlahu, ktorá je plochá, rovná, hladká, suchá a nepórovitá. Pri inštalácií 
môžete postupovať podľa troch postupov.   

1. Loose lay:
Product LooseLay musí byť pevne osadený. Skontrolujte, či sú kraje miestnosti pevné. Na všetky kraje
prahou (dverí) alebo prechodov použite 10 cm pás vhodného lepidla alebo samolepiacu pásku/
lepidlo citlivé na tlak. Spoje štvorcov a plátov musia byť k sebe a k stene pevne osadené. Ak chcete 
LooseLay nainštalovať v miestnosti, v ktorej je ktorákoľvek stena dlhšia ako 4 m, podlahu inštalujte z 
nalepovacou vodiacou mriežkou.   

2. Nalepopvacia vodiaca mriežka:
V miestnostiach so stenou dlhšiou ako 4 m, je nutné nainštalovať po ich obvode 10 cm pás vhodného 
lepidla alebo samolepicu pásku/lepidlo citlivé na tlak. Paralelne s každou stenou miestnosti naneste 
zvolené lepidlo každé 4 m, tak vytvoríte na podlahe mriežku. Spoje štvorcov a plátov musia byť k 
sebe a k stene pevne osadené.

3. Vysoké zaťaženie / Vysoká teplota miestnosti:

V priestoroch s vysokým zaťažením (napr. vchody) alebo v priestoroch s vysokými teplotnými rozdielmi 
(napr. miestnosti s presklennými stenami) vám odporúčame pokryť celú plochu vhodným lepidlom
alebo lepidlom citlivým na tlak.Poznámka: Použité lepidlo by malo umožniť jednoduché odlepenie 
pre prípadnú výmenu plátov a štvorcov. 

Poznámka: Miestnosti s rizikom výskytu vody/ Presklenné miestnosti/ Zimné záhrady
V priestoroch s vysokým rizikom výskytu vody alebo s výraznými teplotnými                                              

zmenami, vám odporúčame naniesť epoxidové alebo uretánové lepidlo po celej ploche miestnosti   

Odporúčania k rezaniu produktu LooseLay:

Produkt narežte ostrím nožom z pohladovej (vrchnej ) strany. Rez otvorte 
ohýbaním produktu. Ak je to potrebné rez dokončite.

Na dosiahnutie čistých rezov a spojov plátov, vám odporúčame rezať ich pod 

uhlom 15°.

Čistenie:  Pozri našu príručku o 
Starostlivosti o podlahu. 
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