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Video návod - Ako položiť laminátovú podlahu - HORNBACH.sk
Krok za krokom
Príprava podkladu
1. Krok
Podklad musí byť suchý a rovný. Riaďte sa odporúčaniami
od výrobcov. Nerovnosti väčšie ako 3 mm na meter je nutné
odstrániť, napr. pomocou tekutého .

Kladenie podložky
2. Krok
Podľa podkladu položte . Jednotlivé pásy položte s
presahom 10 cm a spoje parotesne zlepte pomocou . Na
okrajoch preložte fóliu cca 5 cm smerom nahor.

3. Krok
Následne položte na vyrovnanie drobných nerovností pod
podlahu , ktorá bude presne sedieť k vybranej podlahovej
krytine a podkladu.

3. krok
Podložku poskytujeme ako tovar v rolke alebo v tvare
skladacích dosiek.

Nanesenie tesniacej a dištančnej pásky
1. krok
Pri použití podložky s integrovanou parotesnou fóliou sa
obvodové okraje utesnia najlepšie pomocou tesniacej a
dištančnej pásky.

2. krok
Dištančná pena sa po položení podlahy odstráni. Tesniaca
a dištančná páska sa kladie na dvoch stranách miestnosti,
jednoduchá tesniaca páska po obvode celej miestnosti.

Tu je miesto pre vaše poznámky
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Kladenie podlahy
1. krok
Pred samotným položením nechajte podlahu odpočinúť
v miestnosti, kde má byť položená, odporúčame ju tam
nechať aspoň 48 hodín (uzatvorená v balení).

2. krok
Na prvom rade dosiek sa rovnomerne odrežú perá. Ak má
stena nepravidelný priebeh, vyznačte si tento priebeh na
tento prvý rad dosiek, a to za pomoci doštičky a ceruzky.
Prevŕtajte drevenú doštičku a zasuňte do nej ceruzku.
Pomocou doštičky a ceruzky vyznačte nepravidelný
priebeh na laminátové dosky. Dosky potom narežte podľa
vyznačenej čiary.
3. krok
Prvá doska sa položí stranou s perom smerom ku stene.
Tesniacou a dištančnou páskou sa zaistí dilatácia cca 10 –
15 mm ku stene.

4. krok
Ďalšie dosky sa teraz budú pridávať do prvého radu vždy
čelnou stranou.

5. krok
Posledná doska v rade sa otočí o 180° a vyznačí sa
presne požadovaná dĺžka s príslušným odstupom od steny.
Vyznačenie sa vykonáva podľa použitej píly na hornej alebo
spodnej strane. Pri použití ručnej pílky sa reže z hornej
strany.

6. krok
Ak používate elektrickú pílu, režte zo spodnej strany,
zabránite štiepaniu okrajov. Použite vhodný pílový list.

7. krok
Teraz položte poslednú dosku posledného radu. Zvyšok
z tejto dosky môžete použiť ako začiatok ďalšieho radu,
ak tento zvyškový kus meria viac ako 30 cm a neodrezalo
sa z neho pero. Spoje by mali mať presah aspoň 40
cm. Kladenie ďalších radov sa vykonáva podľa techniky
zaistenia. V závislosti od podlahy môže byť vhodné aj
spojenie pomocou klátika a ťahadla.
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8. krok
Pri poslednom rade je potrebné určiť šírku dosky. Tú
zistíte položením dosky na predposledný rad v zákryte a
vyznačením požadovanej šírky pomocou ďalších kusov na
doskách pre posledný rad. Taktiež je tu potrebné zohľadniť
dilatačnú škáru pri stene. Teraz môžete dosky položiť. V
prípade potreby použite ťahadlo.

Systém kladenia „Fold-Down“
1. krok
V závislosti od výrobku sa líši technika zaistenia podlahy. Pri
systéme kladenia podlahy „Fold-Down“
: 1. priložte na pozdĺžnej strane, 2. prisuňte vľavo3. a
položte.

2. krok
Priložte ďalšiu dosku v uhle cca 20°, zasuňte a upevnite.

3. krok
Vytvorte 5 rad dosiek.

Systém kladenia „Snap“
1. krok
Pri
systéme kladenia „Snap“
: 1. Priložte na pozdĺžnu stranu, 2. prisuňte vľavo 3. a
položte.

2. krok
Priložte ďalšie dosky, prisuňte a položte.

3. krok
Rad zafixujte pomocou ťahadla.
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Systém kladenia „Angle-Angle“
1. krok
Pri
systéme kladenia „Angle-Angle“
: 1. Spojte k sebe lamely kratšou stranou,2. vytvorte takto
celý rad.

2. krok
Nadvihnite celý rad, priložte k predchádzajúcemu a
zaklapnite.

3. Krok
Pritlačte a dobre upevnite. Postupujte týmto spôsobom po
celej miestnosti.

Otázky k e-shopu: 02/999 929 92, Po-Pia 8:00 - 17:00

