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Informácie týkajúce sa celoplošného lepenia produkčnej rady Kährs Linnea a Spirit
Neexistuje zásadný rozdiel medzi princípom lepenia produktov Linnea a produktov vrstvených podláh
15 mm. Avšak je veľmi dôležité si uvedomiť, že lepenie Linnei a Spirit vyžaduje zručnejšieho podlahára,
ktorý má skúsenosti nielen s kladením plávajúcich podláh, ale aj spodlahami, ktoré sa k podkladu lepia.
Čo je potrebné si uvedomiť pri inštalácii:
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Princíp práce je rovnaký a lepidlo, ktoré by sa malo zvoliť je PU - lepidlo bez vlhkosti,
napríklad modifikovaná verzia Silan
Tiež je dôležité rešpektova ť odporúčania výrobcu lepidla čo sa týka množstva lepidla/m2
( objem lepidla je rôzny vo vzťahu k rovnosti a drsnostipodkladu )
Podlahár musí vždy najprv preveri ť podkladovú časť podlahy a vždy použiť penetračnú
náterovú hmotu, ktorá zabráni vzlínaniu vlhkosti a spevní povrch
Tiež je ve ľmi dôležité skontrolovať pevnosť podkladu a jeho rovnosť.
Linnea a Spirit je ove ľa citlivejšia na vlhkosť z podkladovej časti podlahy než 15mm vrstvené
podlahy a mohla by byť ovplyvnená vysokou hodnotou vlhkosti
Pri lepení je nutné použi ť optimálne množstvo lepidla, čím predídeme prípadnému
nežiaducemu vzlínaniu lepidla v škárach, poprípade rôznym výškam jednotlivých dielov
pri nalepení. Stav podlahy po položení a zatvrdnutí lepidla je už nemenný.
Celoplošne lepená Linnea a Spirit môže by ť použitá aj pre podlahové vykurovanie, je však
nutné dodržať podmienky používania daného podlahového systému a to najmä dodržanie
skladby podkladových vrstiev, rozloženie vykurovacieho systému v priestore, vlhkosť
podkladu, dodržiavanie rozbehového teplotného diagramu, dodržiavanie maximálnych
teplôt na povrchu podlahy a iné ).

Tieto a ďalšie technické informácie môžete nájsť a stiahnuť si z našich webových stránok www.kahrs.com,
prípadne kontaktovať našu technickú podporu. Dúfam že objasníme a zodpovedáme Vaše otázky.
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