INSTALACE
NÁVOD K POKLÁDCE PODLAHY
ARBITON AROQ DRYBACK
POZOR!
Doporučujeme používat k montáži v rámci jedné investice panely z jedné výrobní série a to za účelem vyloučení
rozdílnosti barev. Před montáží je nutné bezpodmínečně zkontrolovat výrobní sérii,
jejíž číslo („BATCH“) je uvedeno na každém balení.

POZOR!
Panely musí být před montáží pečlivě zkontrolovány z hlediska materiálových vad, zejména pak na dekorativní
straně, mechanického poškození zámků, rozdílnosti barev nebo lesku. Různorodost a četnost struktur, žil a suků
ve dřevě, přítomnost vybělených žil nebo prasklin jsou součástí designu vzoru a nejedná se o vadu výrobku.
Namontování panelů je považováno za schválení výrobku a všechna výše uvedená poškození a/nebo rozdíly barev
či rozdílnost designu nemohou být důvodem pro pozdější reklamace výrobku.
Doporučujeme, aby byla panely před pokládkou roztříděny podle vzhledu jejich vzoru a také podle odstínu,
následně je instalujte střídavě za účelem dosažení uspokojivého, rovnoměrného efektu různorodosti na celé
ploše místnosti. Panely musí být pokládány vždy ve směru dopadu hlavního zdroje osvětlení, aby tak byl dosažen
nejlepší vizuální efekt.
Otevřené balíky je nutné neprodleně spotřebovat (viz. Příprava bod č. 8).

INSTALACE
AROQ
COLLECTION

PŘÍPRAVA:
18-30°C

40-65%

Během přepravy a skladování panelů
doporučujeme potupovat opatrně.
Doporučujeme přepravovat a skladovat
výrobek ve vodorovné poloze. Je zakázáno
stavět balení do svislé polohy, skladovat je
ve vlhkých nebo zaprášených místnostech
či v místech vystavených působení
extrémních teplot. Před montáží je nutné
panely aklimatizovat po dobu 24 hodin při
teplotě 18-30°C v místnosti, ve které budou
namontovány. V případě přepravy a/nebo
skladování při teplotě pod +5°C je nutné
dobu aklimatizace prodloužit na 48 hodin.

Druh podkladu, jeho kvalita a příprava,
zejména pak nerovnosti, mají rozhodující
vliv na konečný výsledek. Panely jsou
vhodné k pokládce na cementové,
anhydridové, samonivelační podlahy,
na keramickou dlažbu, lepené parkety,
přilepené PVC podlahové krytiny a linoleum
a rovněž na podlahy zhotovené z OSB panelů
či dřevotřísky, nedošlo-li k jejich prohnutí
a obsah vlhkosti ve dřevě je pod 10%.
Přípustná je montáž na plovoucí podlahy,
jako jsou sendvičové panely a laminátové
panely, pod podmínkou, že pod nimi byl
řádným způsobem umístěn vhodný podklad
s parametry CS = 200 kPa a paroizolační
bariéra s SD > 75 m. Panely nesmí být
pokládány přímo na kobercové podlahové
krytiny ani jiné měkké podlahové krytiny.
Před montáží musí být vždy podklad nebo
podlahová krytina pokryty akustickovyrovnávací podložkou uvedenou
poskytovatelem záruky. Nepoužití podkladu
nebo použití nesprávného podkladu budou
mít za následek ztrátu záruky a také vysoké
riziko poškození samotných panelů.

V případě montáže na podklad, který je
pokryt keramickou dlažkou, je nutné vyplnit
spoje dlaždic pevnou spárovací hmotou
– doporučuje se pryskyřičná spárovací
hmota. Při použití rohože s vrstvou lepidla
Arbiton Multiprotec LVT Fastlay HD nebo
Ewifoam Vinlay Rapid HD není nutné
vyplňovat spojů mezi dlaždicemi s šířkou
spár do 3 mm a hloubkou 1,5 mm.
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Ujistěte se, že podklad je zcela rovný.
Veškeré nerovnosti podkladu, které
přesahují 1 mm a delší než 20 cm nebo
2 mm a delší než 1 m, musí být vyrovnány.
Zkontrolujte, zda je nutné použít základový
nebo těsnící materiál. Za účelem dokonalé
přípravy podkladu je nutné nanést na celou
plochu samonivelační vrstvu nebo stěrku.

V případě cementové stěrky musí být
obsah vlhkosti v podkladu menší než 2,0%
a v případě samonivelační hmoty menší
než 0,5%. V případě montáže na podklad
s podlahovým vytápěním musí uvedené
hodnoty činit příslušně 1,5% a 0,3%.

Ujistěte se, že bude podklad suchý, rovný
a stabilní, bez mastnoty a chemických látek.
Vyčnívající nerovnosti je nutné seškrábnout
a odstranit. Před montáží je nutné podklad
důkladně zamést a vysát vysavačem, čímž
odstraníme všechny nečistoty. Je nutné
opravit závažnější nerovnosti v podkladu
i velké trhliny.

Před montáží i v jejím průběhu kontrolujte
všechny panely při optimálních světelných
podmínkách. Je zakázáno používat
závadné panely.

Podlahové panely je možné použít na
podkladu s podlahovým vytápěním pod
podmínkou, že bude dodržena maximální
teplota povrchu podlahy na úrovni 27°C.
Podlahové topení je nutné před montáží
vypnout a po položení panelů počkat jeden
den a poté postupně podlahové topení
spouštět (5°C denně). Přípustná je montáž
podlahy nad vodním nebo elektrickým
podlahovým topením (zapuštěným do
podloží), které garantuje výše uvedené
teplotní rozsahy. Nedoporučuje se montáž
bezprostředně na elektrické topné rohože.

INSTALACE
POKLÁDKA PANELŮ NA LEPIDLO:
18-30°C
40-65%

U stěn ponechejte dilatační spáry 2,5 mm.
Maximální plocha, kterou je možné pokrýt
bez další dilatace, činí 200 m2. U větších
ploch je nutné používat dodatečnou dilataci
a všechny dilatační spáry zvětšit na 5 mm.
Maximální délka plochy podlahy v jednom
směru, kterou je možné pokrýt bez
dodatečné dilatace, činí 20 m. U větších
délek je nutné používat dodatečnou dilataci
a všechny dilatační spáry zvětšit na 5 mm.

Pro doříznutí podlahových panelů je nutné
používat ostrý nůž, naříznout svrchní
vrstvu, následně opřít panel o hranu
a silou jej zlomit.

Vyznačte linii pro nanesení lepidla na část
podkladu tak, aby bylo možné panely přilepit.

POZOR! Panely se musí
přesahovat o minimálně
30 cm, krajní řady panelů
musí být široké
minimálně 5 cm.

Používejte lepidlo na panely z PVC nebo
vinylu. Každé lepidlo na takové podlahy
má přesně stanovenou dobu, po kterou
je možné lepidlo ponechat bez montáže
panelů. Ponechání povrchu podkladu s
naneseným lepidlem po delší dobu, než
je uvedeno v návodu výrobce lepidla, má
za následek jeho vyschnutí a je nutné jej
odstranit. V závislosti na absorpci podkladu
nanášejte lepidlo špachtlí (stěrkou) A1
(tenčí vrstva lepidla) nebo A2 (silnější vrstva
lepidla). Pamatujte na to, že příliš velké
množství lepidla může proniknout do spojů
mezi panely a může pak být viditelné na
povrchu podlahy.

Přilepte panely k podkladu tak, že panely
pokládáte těsně jeden ke druhému,
přičemž neponecháváte žádné mezery.
Pokládka první řady panelů v ideální
rovině bude mít zásadní vliv na dobrý
optický výsledek podlahy v celé místnosti.

Nejpozději 30 minut po přilepení panelů
použijte těžký válec pro správné a
rovnoměrné přitlačení nalepených
panelů k podkladu.

INSTALACE
POKLÁDKA PANELŮ NA MONTÁŽNÍ ROHOŽ MULTIPROTEC FASTLAY HD

Rozložte podklad Arbiton Multiprotec LVT
Fastlay HD nebo Ewifoam Vinlay Rapid HD
ve směru kolmém ke směru pokládky
panelů při zachování dilatační spáry kolem
stěn širokých 2,5 mm. Sousední pásy
podložky k sobě těsně slícujte.
Neponechávejte žádné mezery mezi nimi.

U stěn ponechejte dilatační spáry 2,5 mm.
Maximální plocha, kterou je možné položit
bez dodatečné dilatace, činí 100 m2.
U větších ploch je nutné používat
dodatečnou dilataci a všechny dilatační
spáry zvětšit na 5 mm. Maximální délka
plochy podlahy v jednom směru, kterou je
možné pokládat bez dodatečné dilatace,
činí 10 m. U větších délek je nutné použít
dodatečnou dilataci a všechny dilatační
spáry zvětšit na 5 mm.

Pro doříznutí podlahových panelů je nutné
používat ostrý nůž, naříznout svrchní vrstvu,
následně opřít panel o hranu a silou jej
zlomit. Podlahové panely je možné také
velice snadno řezat elektrickou pilou.

POZOR! Panely se musí
přesahovat o minimálně
30 cm, krajní řady panelů
musí být široké
minimálně 5 cm.

Panelu musí být pokládány kolmo ke
směru rozložení montážní rohože.
Před lepením panelů na montážní rohož
rozložte panely na ploše a zkontrolujte
jejich umístění. Panely musí být pokládány
tak, aby přesahovaly přes okraj daného
pásu montážní rohože o min. 10 cm.

Odstraňte část ochranné fólie a na
odkrytou část lepící části přilepte panely,
panely pokládejte těsně jeden vedle
druhého, přičemž neponechávejte žádné
mezery. Lepidlo na montážní rohoži může
být odkryto maximálně 30 minut a během
této doby je nutné k němu přilepit panely.

Pokládka první řady panelů v ideální rovině
bude mít zásadní vliv na dobrý optický
výsledek podlahy v celé místnosti.
Po dobu maximálně 30 minut od nalepení
panelu (pod podmínkou, že po něm nikdo
nechodil, ani nebyl přitlačen válcem) je
možné opravit uložení panelu jeho sejmutím
z lepící plochy podložky a opětovným
nalepením. Každé odlepení a přilepení
panelu způsobuje lokální oslabení působení
lepidla a proto výrobce doporučuje
maximální dvě opravy pokládky panelu.

INSTALACE
DOKONČENÍ PODLAHY

Dilatace podél stěn zakryjte ozdobnou lištou. Upevněte ji na lepidlo nebo na speciální úchytky. Doporučujeme používat lišty značky Arbiton
určené pro daný typ panelů, čímž bude garantováno dokonalé barevné sladění i vrstva odolná proti poškrábání.
POZOR! Každá plocha namontovaná na montážní rohoži Multiprotec Fastlay musí být u stěn zakončena lištami nebo profilem. Bude tím
zabráněno pronikání nečistot a vlhkosti pod montážní rohož a omezí to pohyby podlahy položené na montážní rohoži.
POZOR! Nedoporučujeme používat k ukončování a finální úpravě podlahy namontované na montážní rohoži ploché profily představené
na obrázku 1d. Plochý profil (obr. 1d) doporučujeme používat pouze v případě panelů přilepených přímo k podkladu.

Spoje mezi sousedními podlahovými
krytinami můžeme upravit dekoračními
lištami, přičemž ponecháme dilatační
spáry doporučené výrobcem.

INSTALACE
POUŽITÍ A ÚDRŽBA (LEPIDLO)

V případě montáže panelů k podkladu na lepidlo („GLUE“) je možné umístit těžké předměty
na podlahu teprve po 24 hodinách od nalepení a opatrně chodit po podlaze můžeme
po 4 hodinách od nalepení.

Podlahu Arbiton je možné čistit vysavačem,
ovšem je zakázáno používat parní čističe.

POZOR! Výše uvedené informace jsou pouze orientační a je nutné se vždy řídit pokyny
výrobce lepidla – jsou uvedeny v návodu k použití lepidla.

Podlahu Arbiton je možné čistit vlhkým
nebo mokrým mopem.

www.arbiton.com

Posunování těžkých předmětů po podlaze
je zakázáno. Je nutné přemisťovat tyto
předměty pouze formou jejich nadzvednutí.

Používejte kancelářské židle s kolečky
typu W, dodatečně chraňte podlahu
ochrannou rohoží. Nohy nábytku vybavte
ochrannými podložkami, které chrání
před poškrábáním, např. z plsti.

INSTALACE
POUŽITÍ A ÚDRŽBA (MULTIPROTEC FASTLAY HD)

V případě montáže panelů na montážní rohož („FASTLAY“) je možné těžké předměty
umístit na podlahu po 2 hodinách od montáže a opatrně chodit po podlaze můžeme ihned
po ukončení montáže.

Podlahu Arbiton je možné čistit vysavačem,
ovšem je zakázáno používat parní čističe.

Podlahu Arbiton je možné čistit vlhkým
nebo mokrým mopem.

Používejte kancelářské židle s kolečky
typu W, dodatečně chraňte podlahu
ochrannou rohoží. Nohy nábytku vybavte
ochrannými podložkami, které chrání
před poškrábáním, např. z plsti.

www.arbiton.com

Posunování těžkých předmětů po podlaze
je zakázáno. Je nutné přemisťovat tyto
předměty pouze formou jejich nadzvednutí.

