Návod na pokladanie Activity Floor 30 mm Kährs
pre plávajúce pokladanie na rovný a pevný podklad
V každom druhom balíku je obsiahnutý kompletný návod na pokladanie. Pracujte s pomocou
náradia na pokladanie Kährs.
Príprava:
Nikdy nezabudnite položiť izoláciu proti vlhkosti, ak je jej montáž potrebná.
Najprv spočítajte, koľko dielov budete potrebovať. Ak bude posledný rad užší ako 30 cm, narežte aj prvý
rad dielov, aby bol tiež užší. S pokladaním parkiet s mechanickým spojom Woodloc začnete
najjednoduchšie na pozdĺžnej strane miestnosti, kde je najviac dverí. Ak sa nachádzajú dvere na
priečnych stranách miestnosti, mal by každýrad dielov začínať tam. Diele môžete pokladať zľava doprava
a / alebo naopak.
Maximálna šírka podlahy: 18 m. U širších podláh sa spojte s firmou Kährs.
1. Začnite v jednom rohu a postupujte zľava doprava tak, aby dlhá strana podlahového diela s perom
smerovala kustene.
Medzeru medzi pozdĺžnymi stranami a stenou je možné upraviť neskoršie, popoložení tretej rady. Pod
prvý rad dielovnaleptepri stene doplnkový elastický modul, aby sa diel nemohol prepadnúť dolu. Takto
tiež postupujte pri poslednej radedielov.
2. Najprv pritlačte ďalší podlahový diel pod uhlom k prvej doske a položte ho.Rovnakým spôsobom
pokračujte pozdĺž celej prvej rady. Vodiacou šnúrou skontrolujte, či počiatočný diel leží rovne.
3. Narežte posledný diel v prvej rade na správnu dĺžku a začnite ďalší rad kusom, ktorý Vám ostal. Čelné
drážky nadsaďte minimálne o 500 mm.
4. Diel pritlačte pod uhlom k predtým položenej rade. Pomocou príklepového kolíku zľahka diel doklepnite
a súčasne ho tlačte opatrne dolu.
5. Vsuňte podkladací klin Kährs pod krátku stranu už položeného dielu.
6. Zatlačte krátky koniec ďalšieho dielu pod uhlom na miesto a položte ho.
7. Vytiahnite klin, jemne doklepnite kolíkom pozdĺžnu stranu a opatrne stlačujte diel dolu. Týmto spôsobom
sa diel dostane jednoduchšie na svoje miesto.
8. Prvú radu je niekedy potrebné upraviť tak, aby lícovala so stenou, ktorá nie je rovná.
9. Pre vykurovacie trubky sa vyrezávajú do podlahy otvory. Otvory musia byť minimálne dvakrát tak veľké
než vypočítaná vyrovnávacia špára pri stene plus priemer trubky. Príklad: Ak je podlaha široká 10 m., musí
byť otvor minimálne dvakrát tak veľký než vyrovnávacia špára (10x1,5=15mm) plus priemer trubky, teda 2
x 15= 30 mm. Väčší než trubka. Vyrežte to podľa obrázku. Pri lícovaní dielu nalepte výrez na miesto
a zakryte otvor trubkovou objímkou.
10. Ak potrebujete odrezať dverné zárubne použite ako výškovú mieru kus dielu. Ak potrebujete doklepnúť
diel v pozdĺžnom smere, použite k ochrane spoja odrezaný kus krátkeho konca iného dielu.
11. Podlahové lišty nesmú byť zatlačené poprípade pribité príliš silno dolu, pretože inak by sa podlaha
nemohla pohybovať. Všetky ukončovacie lamely upevnite na betón tak, aby neboli obmedzené prirodzené
pohyby dreva.
12. V prípade potreby je možné pokladať diely z ľubovoľného smeru. Postupujte nasledovne ak nemôžete
nakloniť diel napríklad pri obložení dverí alebo pri nízkom radiátore:12a. Odstráňte dve tretiny bočnej steny
drážky12b. Naneste lepidlo. Diel zaklepte na svoje miesto železom. Ak sa chystáte v miestnosti realizovať
ďalšie stavebné práce, nezabudnite zakryť podlahu materiálom prepúšťajúcim vlhkosť.

Záverečné práce
Montáž kovania: Prípravky k upevneniu sieťových stĺpov apod. musia byť ukotvené na betónovú podlahu a
ich horná strana musí ležať v rovnakej výške s podkladom alebo o niečo nižšie. Výklenky pre upevnenie
prístrojov a montáž rôznych kovaní na parkety robte krabicovou vŕtačkou.
Čiary ihriska: Pred umiestnením značiek musíte lakovaný povrch poriadne vyčistiť podľa pokynov výrobcu
laku. Čiary musí namaľovať k tomu vyškolený personál.
Lakovanie povrchu parkiet s čiarami: Povrch môže byť nalakovaný 24 hodín po nakreslení čiar. Pritom
myslite na to, že podlaha eventuálne môže vyžadovať ďalšie čistenie kvôli odstráneniu prachu a nečistôt. Pri
lakovaní nesmie teplota v miestnosti a laku prekročiť 13° C. Lak roztierajte valčekom, lakýrnickou štetkou
alebo kefou. Ak nebude podlaha prelakovaná musia byť čiary po ich vytratení znovu namaľované.

