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Před instalací si změřte šířku místnosti  
a popřípadě upravte první lamelu zúžením tak, 
aby poslední řada měla šíři alespoň polovinu šíře 
lamely viz obr. 9.
Položte první lamelu tak, aby pero směřovalo 
ke stěně  a stejně instalujte další lamely zleva 
doprava. Použijte vhodný dilatační klínek  
a vytvořte po obvodu dilatační spáru o šířce 
min. 8 mm.

Druhou lamelu zasuňte pod úhlem perem do 
drážky předchozí lamely, zaklopte směrem 
dolů. Spoj jemně poklepte paličkou. Takto 
pokračujte s celou první řadou.

Položte dilatační klínek ke zdi  a změřte zbývající 
délku. Délka by měla být větší než 36 cm viz obr. 5.
Následně uřežte na požadovanou délku.

Pro začátek druhé řady použijte zbytek lamely  
z první řady za předpokladu, že délka bude 

větší než 36 cm. Nezapomeňte na dilataci u zdi.

Dodržujte přesah mezi lamelami na dvojnásobku 
šířky lamely.  V našem případě min. 36 cm.

Nasaďte lamelu perem do drážky již položené 
řady, jemně zatlačte a sklopte, ale jen tak, aby 
lamela zůstala mírně nahoru v šikmé poloze.

Nasaďte krátkou stranu do zámku první lamely  
a zatlačením proti předchozí řadě, zarovnejte 
obě lamely. Poté můžete první lamelu plně 
položit. 
Stejným způsobem pokračujte  s následujícími 
lamelami.

Po položení 3. řady, kdy lze stále s podlahou 
pohnout zafixujte podlahu dilatačními klínky 
viz. šipka na obrázku. Dilatační klínky mějte 

vložené mezi zeď  a podlahu v průběhu celé 
instalace a odstraňte je až po dokončení 
kompletní instalace.

Při pokládce poslední řady si změřte vzdálenost 
mezi stěnou a již položenou řadou a přeneste ji 
na lamelu. Poslední položená řada by měla mít 
šíři alespoň polovinu šíře lamely.
Nezapomeňte na dilataci 8 mm.

Nakreslete si středy trubek na lamelu  
a vyvrtejte díry. Např.  pro průměr trubek 22 mm 
vyvrtejte díry o průměru 38 mm. Následně 
pilkou proveďte šikmý řez z kraje lamely  
k dírám, dle obr. 10. Položte takto upravenou 
lamelu a doložte zbytek zpět za trubky, jak je 
znázorněno na  obr. 11.

Instalace plovoucího 
systému Experto Click SPC
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A) NÁŘADÍ NA POKLÁDKU Experto Click SPC

■ Nůž s rovnou čepelí
■ Ochranné rukavice
■ Palička s bílou pryžovou hlavou
■ Skládací metr / měřicí páska
■ Tužka / příložník 
■ Dilatační klínky 
■ Pila vykružovačka
■ Rýsovací jehla

B) DŮLEŽITÉ INFORMACE PŘED POKLÁDKOU

B.1 KONTROLA MATERIÁLU
Přesvědčte se o bezchybnosti materiálu před 
tím, než začnete pracovat. Již nařezanou nebo 
položenou podlahu nelze reklamovat.

B.2 AKLIMATIZACE Experto Click SPC
Materiál musí byt aklimatizován minimálně 
24 hodin v místě pokládky dle níže uvedených 
podmínek.

B.3 TEPLOTA V MÍSTNOSTI POKLÁDKY Experto 
Click SPC
Musí byt instalován při pokojové teplotě v rozmezí 
15 °C - 30 °C. Teplota podkladu při pokládce 
nesmí být nižší než 10 °C.

B.4 VLASTNOSTI PODKLADU
Připravte podklad dle platných norem. Podklad 
musí být rovný, pevný a nesmí být vystaven 
stoupající vlhkosti. Povolené podklady naleznete 
níže. Maximální přípustná nerovnost může být 
2 mm na dvoumetrovou kovovou lať. Textilní 
podlahoviny musí byt odstraněny. V zásadě 
doporučujeme odstranění všech podlahovin.

C) POKLÁDKA

C.1 SMĚR POKLÁDKY
Při pokládce pracujte vždy zleva doprava.  
V místnosti pokládejte jednotlivé lamely ve 
směru světla. V dlouhých a úzkých místnostech 
(např. chodby) můžeme, pokládat ve směru délky 
místnosti.

C.2 POKLÁDKA
Použijte vhodný dilatační klínek a vytvořte po 
celém obvodu dilatační spáru o šířce min. 8 mm. 
Dodržujte dilatační spáru o šířce 8 mm od všech 

příslušenství v místnosti jako jsou např. trubky, 
dveřní rámy atd. V zásadě tyto spáry nesmí být 
vyplněny silikonem, elektrickými kabely nebo 
jinými prvky.

C.3 POUŽITÍ SILIKONU JE POVOLENO POUZE  
V TĚCHTO VÝJIMEČNÝCH PŘÍPADECH
■ Vlhké místnosti: Vyplnění rohových spár 

ve vlhkých místnostech  o max. rozloze  
10 m2 jako jsou koupelny nebo kuchyně, aby 
nedošlo k průniku vody přes dilatační spáru 
pod instalovanou podlahu.  U větších ploch 
vystavených vlhkosti doporučujeme spáry 
opatřit izolační páskou a následně zaplnit 
silikonem nebo použít soklovou lištu s izolační 
hranou.

■ Zárubně: Pokud nelze zárubně zkrátit 
doporučujeme mezeru 8 mm pro dilatační 
spáru, která může byt vyplněna silikonem. 
Pokud lze zárubně zkrátit, je nutné dodržet od 
zdi dilatační spáru 8 mm. 

DŮLEŽITÉ POKYNY K DOKONČENÍ POKLÁDKY

■ Odstraňte dilatační klínky. 
■ Podlahu nesmíte pevně spojit s podkladem 

nebo s nábytkem ani s ostatními stavebními díly.
■ Pokud použijete rohožky nebo čistící zóny, 

zamezíte nadměrnému  znečištění povrchu.
■ Pokud posunujete těžký nábytek, používejte 

kluzáky nebo filcové podložky vhodné pro 
tvrdé podlahové krytiny. Nikdy neposouvejte 
těžká břemena nebo nábytek po podlaze, ale 
nadzvedněte je.

■ Dbejte na to, aby kancelářské židle měly 
odpovídající, měkká  kolečka typu W. Pro vyšší 
ochranu lze nainstalovat pod kolečka židlí nebo 
nábytku rohože.

■ Pokud jsou práce dokončeny, ale zatím 
nedošlo k předání konečnému zákazníkovi, 
doporučujeme aplikaci ochranné fólie.

■ Před instalací by měl být produkt aklimatizován 
při pokojové  teplotě (mezi 15 °C a 30 °C) 
po dobu nejméně 24 hodin. To je  důležité 
zejména v nevytápěných místnostech, zimních 
zahradách nebo v sousedství dveří na terasu.

■ Vždy po instalaci se vyvarujte extrémním 
změnám teploty  v místnosti. Teplota naměřená 
nad podlahou by neměla klesnout  pod 10 °C 
nebo nad 60 °C.

■ Barevná kolečka nebo nohy nábytku na bázi 
kaučuku (např.  kolečka vozíků, pneumatiky) 
mohou při dlouhodobém kontaktu  s vinylovou 
podlahou způsobit neodstranitelné skvrny.

■ Těžká zařízení (kuchyňská linka, police…) by 
měla být nainstalována jako první a neměla 
by být umístěna nad  podlahovinu, přičemž je 
třeba dodržovat expanzní mezeru 8 mm  kolem 
zařízení nebo nohou nábytku.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA 

Po pokládce celou podlahu vyčistěte. Podlahu 
můžete zametat, vysávat nebo vytírat. Na hrubé 
nečistoty použijte kartáč a čisticí prostředek  
s neutrálním pH. Všechny agresivní nečistoty nebo 
nečistoty způsobující fleky musí byt okamžitě 
odstraněny.

Informace a doporučení 
pro pokládku Experto Click SPC


