Kährs SUPREME
Kolekcia GRANDE 20 mm

TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA
Oblasti vhodné pre pokladanie a špeciálne vlastnosti materiálu:
•
•
•
•
•
•
•
•

Podlahy Kährs z kolekcie Grande sú vhodné predovšetkým pre pokladanie v domácom prostredí.
Rozmerovo stabilné vďaka procesu kontroly klímy pri výrobe.
S pero-drážkou.
Precízne spracovanie podláh umožňuje rýchle a jednoduché pokladanie.
Vysoko kvalitné drevené podlahy, ktoré Vám vydržia po mnoho rokov.
Dlhé a široké dosky.
Jedinečný dizajn podláh, ručne škrabaný a kefovaný povrch, dymová úprava, morenie a skosené
hrany.
Povrchová úprava v prírodnom oleji.

Konštrukcia podláh Grande:
•
•
•
•
•

1-lamelové dosky
Nosná stredná vrstva z preglejky.
Spodná vrstva z topoľovej dyhy.
Celková hrúbka podlahy je 20 mm.
Hrúbka nášľapnej vrstvy je cca 6 mm.

Rozmery:
Šírka:                          260 mm
Dĺžka:                      
2800 mm
Dosiek v balení:            4
Obsah balenia:            2,91 m2
Váha:                       
13 kg / m2

Povrchová úprava:
•
•
•

V prírodnom oleji, ktorý podčiarkuje a zvýrazňuje prirodzenú krásu dreva.
Kefovaný a ručne škrabaný povrch, skosené hrany na všetkých stranách.
Morenie a (alebo) dymová úprava.

Požiadavky na podklad:
•
•

Podklad musí byť suchý, čistý, rovný a pevný a musí spĺňať požiadavky ČSN 74 4505.
Dodržiavajte tiež požiadavky na podklad, ktoré udáva výrobca Kährs. (Subfloor requirements
brochure, Download library, na stránkach www.kährs.com)

Inštalácia podláh Kährs Grande:
•
•
•
•
•
•
•
•

Drevené podlahy Kährs sa pokladajú plávajúcim spôsobom. To znamená, že jednotlivé dosky
sa voľne kladú na podklad a sú k sebe uzamknuté (prilepené) len v spojoch.
Podlahu Grande je možno tiež prilepiť k podkladu.
Povolený odpad materiálu je približne 5% pri bežnom pokladaní pozdĺžne v miestnosti.
Pri pokladaní priečne k miestnosti je povolený odpad materiálu 8 - 10%.
Ak je podlaha s perodrážkou pokladaná v ploche širšej ako 18 m, musí byť podlaha rozdelená
dilatáciou.
Podložka pre zníženie kročajovej hlučnosti sa pokladá pod podlahu.
Balíky obsahujú 3 celé lamely a jednu polovičnú.
Otvorte niekoľko balení a jednotlivé dosky pred pokladaním premiešajte tak, aby bol celkový vzor
na podlahe jednotný.

Podlahové vykurovanie a tepelná vodivosť:
•
•
•
•

Podlahy Kährs sú vhodné pre pokladanie na podlahové kúrenie.
Tepelná vodivosť: 0,14 W/m*K
Majte na pamäti, že podlahové vykurovanie spôsobuje vysychanie dreva, vďaka čomu dochádza
k zmršťovaniu podláh. Z tohto dôvodu sa môžu v zimnom a suchom období objaviť praskliny
na povrchu podlahy alebo škáry medzi jednotlivými doskami.
Pri pokladaní na podlahové kúrenie odporúčame použiť podlahový papier ako medzivrstvu.

Údržba:
Detailné informácie o údržbe nájdete v Kährs návode na údržbu a čistenie podláh.

Zvyšková vlhkosť:
Dodané podlahy môžu mať zvyškovú vlhkosť 6,5 ± 0,5%.

