Polaganje MO.RE!
Navodila obvezno upoštevajte pred in med polaganjem! Prosimo, da navodila za polaganje najprej v celoti preberete!
Dela pri polaganju talnih oblog po ATV DIN 18365.

Natančno upoštevajte vsa navodila, da boste imeli pravico do uveljavljanja garancije.
Odvisno od področja uporabe so na voljo različne možnosti polaganja:
1. Hitro polaganje brez lepila
2. Polaganje s sistemom Clickguard™: Pri polaganju laminatnih talnih oblog v gospodarskih objektih je potrebno pečatenje [8g]. Clickguard™ trajno
ščiti tla pred vlago od zgoraj. Talno oblogo lahko odstranimo in ponovno položimo. Pri uporabi Clickguard TM upoštevajte ustrezna navodila za uporabo.
V primeru pečatenja nanesite na zgornjo stran peresa zadostno količino sredstva Clickguard™ [8g] (po 1 x na vzdolžno stran, 1 x na čelno stran).
Clickguard™, ki je prišel na površino, s plastičnim strgalom postrgajte s površine po največ 15-20 minutah. Morebitne ostanke lahko očistite z gospodinjskimi
topili.

Priprava: Prosimo, da pakete 48 ur pred polaganjem shranite pri enakih okoljskih pogojih kot bodo pri polaganju. [1]. Pomemben pogoj in dolgo življenjsko
dobo laminatne talne obloge je temperatura v prostoru med 15 in 30 °C in relativna zračna vlaga med 40 in 70 %.
Potreben material in orodje: folija PE, aluminijasti trak za fuge, distančniki, zvočna izolacija, žaga, svinčnik, zložljivi meter; [2] po potrebi: nastavek za udarjanje,
kladivo Clickguard™, masa za tesnjenje fug
Lastnosti podlage za polaganje laminata morajo ustrezati zahtevam v navodilih proizvajalca laminatne talne obloge. Kot podlaga so primerne mineralne
podlage (kot na primer estrih, beton, asfalt), konstrukcije iz lesenih ivernih plošč in lesene deske. Podlaga mora biti povsem ravna, suha, čista in nosilna.
Neraven pod z razliko, ki znaša več kot 3 mm na 1 m, moramo strokovno izravnati (v skladu z DIN 18202) [3]. Ravnost podlage najlažje preverimo z ravnalno
letvico ali dolgo vodno tehtnico.
Pred polaganjem na mineralno podlago, kot npr. beton, cementni estrih, anhidrit
estrih in kamnite plošče ipd. je treba izmeriti vlažnost. Pred polaganjem vlaga
estriha ne sme presegati naslednje stopnje:
Cementni estrih:
brez talnega ogrevanja
Estrih na osnovi kalcijevega sulfata: brez talnega ogrevanja

< 2,0 % CM;
< 0,5 % CM

Ne sme biti nobenih višinskih razlik, stopnic ali podobnih neravnosti. Treba je
odstraniti vse nečistoče, ki običajne za gradbišča, kot so ostanki ometa, mavca ali
podobno. Preveriti in ustrezno preceniti je treba tudi razpoke podlage. Za veljavno
garancijo je treba upoštevati smernice ATV DIN 18365 in čl. 4 odst. 3 VOB/B.
Pri ustrezni svetlobi preverite morebitne vidne napake laminata. Laminat z vidnimi
napakami izven sprejemljivih toleranc višine, sijaja, dimenzij in barve izločite in
strošek vam bomo povrnili [4]. Po obdelavi reklamacija ni več možna.
Laminatno talno oblogo polagamo plavajoče, ne smemo je lepiti na podlago,
pritrjevati z vijaki, zabijati ali fiksirati na druge načine! Tudi postavitev zelo težkih
predmetov, kot so npr. vgradne kuhinje, na laminatno talno oblogo se šteje za
fiksiranje. Priporočamo, da vgradne kuhinje in vgradne omare sestavite pred
polaganjem laminata, laminat pa potem položite samo do roba omar. Če tega pravila
ne boste upoštevali, reklamacije niso možne. [5]!
Tekstilne talne obloge je treba vedno odstraniti, saj niso primerna podlaga za
laminatno talno oblogo. Če laminat položimo na tekstilno oblogo ali preprogo, se
med hojo po laminatu premikajo peresa in pritisk na robove je premočan. Zato se
poškoduje stik peresa in utora in nastanejo špranje. Tekstilno talno oblogo je treba
odstraniti tudi zaradi higiene. Zaradi vlage se lahko pojavi plesen in bakterije. [6].
Pri leseni podlagi kot npr. pri ploščah za polaganje, lesenih deskah, ne smemo
polagati folije PE. Pred polaganjem na mineralno podlago (beton, estrih, itd.) je treba
obvezno položiti parno zaporo (PE folijo) v obliki kadi zaradi zaščite pred vlago. Folijo
položimo tako, da se pribl. 50 mm robu prekriva, spoje prelepimo z aluminijastim
trakom. Za boljšo zvočno izolacijo priporočamo, da na vseh podlagah namestite
izolacijsko plast. Izolacijsko podlogo položimo na »stik«, torej brez prekrivanja [7].
Paziti je treba, da stiki izolacijske podloge ne bodo tik pod stiki laminata.
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Talno gretje (na toplo vodo/elektriko) je dovoljeno le ob strokovni vgradnji in pravilnem
delovanju [11]. Talno gretje mora biti dobavljeno in vgrajeno po trenutnem stanju
tehnike, delovanje mora vzpostaviti strokovno specializirano podjetje ob upoštevanju
ustreznih kriterijev za ogrevanje podlage. Talno gretje mora biti položeno po celotni
površini prostora, delovanje mora biti brezhibno. Nepopolno talno gretje ni dovoljeno.
Nikoli in na nobenem mestu temperatura pod talno oblogo ne sme prekoračiti 27
°C. Če navedenih zahtev niste upoštevali, reklamacij zaradi nedelovanja ali montaže
talnega gretja ne sprejemamo. Garancijo je mogoče uveljavljati izključno v okviru
naših splošnih garancijskih pogojev. Kvalificiran polagalec mora pred polaganjem
na podlagi s talnim gretjem ali brez izmeriti vrednosti CM in jih zabeležiti. Mejne
vrednosti vlage v podlagi pri talnem gretju so: [8c]:
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Laminat je primeren za polaganje v zasebnih kopalnicah. Obvezno upoštevajte
navodila za polaganje [8a - 8g]!
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Cementni estrih:
1,8% CM
Estrih na osnovi kalcijevega sulfata: 0,3% CM
Zaporna vrednost parne zapore [8b] mora v skladu z EN 12086 znašati najmanj >
75 m. Folijo je treba položiti tako, da se robovi vsaj 50 mm prekrivajo. Stike je treba
zlepiti z lepilnim trakom po celotni dolžini brez vrzeli.
Zahteve za lepilni trak so enake kot za folijo, lepilni trak pa mora zagotavljati trajno
zlepljenost [8d]. V kopalnicah ne uporabljajte nobenega drugega podložnega
materiala.
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Parno zaporo namestite ob sosednjih površinah, tako da z njo zatesnite tudi rob
površine. Ko ob robovih namestite zaključne letvice, folijo odrežete poravnano z
letvico [8e].
Nato je treba fugo zatesniti s silikonskim tesnilom za kopalnice [8f].
Da preprečite vdor vode v konstrukcijo, je treba med polaganjem vsako stran
peresa vsakega panela pred klikom premazati s sredstvom ClickGuard™ in
ustrezno zatesniti [8g]. Obvezno je treba paziti, da je zatesnitev povsem brez vrzeli.
Sicer lahko pod talno oblogo prodre voda ter povzroči nastanek plesni in neprijetnih
vonjav.
Pri plavajočem polaganju je treba upoštevati upore toplotne prevodnosti laminatnih
tal ter izolacijske podloge. Vsota uporov toplotne prevodnosti vseh komponent mora
v skladu z zahtevami DIN EN 14041 znašati ≤ 0,15 m2 K/W. Pri uporabi izolacijskih
podlog, ki niso del izbrane ponudbe, pri plavajočem polaganju na ogrevane estrihe
izključujemo garancijo zagotavljanja učinkovitega največjega dovoljenega upora
toplotne prevodnosti celotne konstrukcije.
Če laminatna talna obloga že vdelano izolacijsko podlogo, dodatna ni potrebna [9].
Priporočamo, da panele pred polaganjem sortirate v skladu z želenim potekom žil
lesa in ev. po barvnih odtenkih. Odprte pakete nemudoma obdelajte!
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Polaganje: Priporočilo: Panele polagajte v vzdolžni smeri proti glavnemu viru
svetlobe [11].
Pri neravnih stenah izravnajte neravnost v prvi vrsti položenih panelov, ki jih zato
ustrezno oblikujte. Pred polaganjem izmerite tudi dolžino prostora. Če bi bila zadnja
vrsta panelov ožja kot 5 cm, preostalo širino enakomerno porazdelite na prvo in
zadnjo vrsto panelov, tako da obe prirežete na isto širino.
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Priporočilo: Za bolj udobno polaganje priporočamo uporabo sistemske izolacijske
podloge. Če tovrstne izolacijske podlage ne uporabite, je treba za varno zatesnitev
prečne fuge zabiti s pomočjo zabijalne klade in kladiva [20].
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Polaganje začnite v levem kotu prostora. Prvi panel položite tako, da je pero
obrnjeno proti steni in z distančniki zavarujte razmak od roba. Nujno upoštevajte
robni razmak 12 – 15 mm (raztezna fuga) od stene, cevi za ogrevanje, stebrov,
ustavljalnikov vrat itd. [12].
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Drugi panel vstavite čelno (kratka stran) pod kotom 30° v profilni utor predhodno
položenega prvega panela[13] in ga nato položite plosko na tla. Pazite, da bodo
vzdolžni robovi poravnani brez zamika in da bodo tvorili ravno črto. To je potrebno,
da lahko pri polaganju 2. vrste panele brez stika v vzdolžni profil.
Ostale panele na enak način položite do konca 1. vrste.
Zadnji panel v vrsti [14] za prilagajanje/prirezovanje zavrtite za 180 stopinj, nato
s čelno stranjo navzgor položite poleg obstoječe vrste (rob utora ob rob utora) in
desnega zidu. Na čelni strani upoštevajte 12 – 15 mm odmika od roba. Označite
dolžino panela in ga odžagajte.
Zadnji panel 1. vrste je treba prav tako vstaviti pod kotom 30° v profilni utor
predhodno položenega prvega panela in ga nato položiti plosko na tla [15]. Pazite,
da bodo vzdolžni robovi poravnani, brez zamika in da bodo tvorili ravno črto.
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Cepljenje robov preprečite tako, da čelno stran med žaganjem z električno vbodno
ali krožno žago obrnete navzdol. V nasprotnem primeru začnite žagati na zgornji
strani panela. Vsako novo vrsto začnite s preostalim delom iz prejšnje vrste (če je
dolg najmanj 30 cm) [21].
Drugo vrsto začnite s polovičnim panelom (dolžina ≤ 95 cm) ali omenjenim
preostalim delom (dolžina ≥ 30 cm) [15, 16]. Pri tem kos panela po dolžini vstavite
v profiliran utor 1. vrste, da ohne se zaskoči. [16, 17]. Prečni zamik fug med vrstami
mora biti najmanj 30 cm.
Drugi panel po dolžini vstavite v profiliran utor prejšnje vrste panelov in ga pod
kotom 20° potisnite levo do položenega panela [18]. Nato ga upognite navzdol
in pritisnite, da zaslišite klik [20, 21]. Pri tem pazite, da je panel, ki ga polagate,
po dolžini vstavljen pravilno. Če ne uporabite sistemske izolacijske podloge, za
zatesnitev obeh panelov uporabite zabijalno klado in kladivo [19].
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Na površinah, ki so daljše oziroma širše od 8 m in v prostorih z mnogo koti so
potrebne raztezne fuge (široke najmanj 2 cm) [22]. Samo v tem primeru se lahko
talna obloga pri klimatskih spremembah ustrezno razteza in krči. To upoštevajte tudi
pri polaganju, ki sega v sosednji prostor. Tu se morata površini prekriti prekiniti na
področju vratnih okvirov. Raztezne fuge morajo biti strokovno prekrite z ustreznimi
profili. Dilatacijskih fug ni dovoljeno zapolniti s kabli ali podobnim materialom.
Upoštevajte zahteve v skladu z ATV DIN 18365. Premične in robne stike v podlagi
ni dovoljeno zapreti ali kako drugače spreminjati njihove funkcije. Premične stike je
treba konstrukcijsko prevzeti z enako možnostjo premikanja.
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Za cevi za ogrevanje moramo izvrtati luknje, ki so za 3 cm večje od premera cevi.
Izžagajte „prilagojeni kos“, ga oblepite, prilagodite in s pomočjo zagozde fiksirajte,
dokler ga lepilo ne zlepi. Zatem luknje obložite z manšetami za grelna telesa [23,
24, 25].
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Lesene okvire za vrata skrajšajte za toliko, da se pod njih prilega panel z zvočno
izolacijo vklj. z 2 – 3 mm razmakom [26, 27].
Po polaganju distančnike odstranite.

23

Za popoln zaključek na steno v razmiku 40 - 50 cm pritrdite montažne sponke za
zaključno letvico in nanje namestite ustrezno prirezane zaključne letvice [30].
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Čiščenje in nega
Nesprijeto umazanijo, pometite ali odstranite s sesalnikom, ohne ki je primeren za
trda tla. Za redno vzdrževalno čiščenje uporabljajte samo sredstva, ki jih priporoča
proizvajalec laminata. Sredstva za poliranje in čistila z dodatki za nego kot npr.
vosek, olje in podobno, niso primerni za obdelavo površine laminatnih talnih oblog.
Laminatne talne obloge ni dovoljeno polirati [31].
Sledi čevljev in umazanijo obrišite z vlažno in dobro ožeto krpo, na kateri ni
kapljic vode. Na laminatni talni oblogi ne sme biti vode. Med drugim pomeni večjo
nevarnost za nezgode. Zato priporočamo, da mokra tla nemudoma obrišete [32]!
Posebej pozorni bodite pri cvetličnih lončkih, vazah in podobnih predmetih, ki stojijo
na laminatu. Podložite jih s podlogo, ki ne prepušča vode.
Trdovratno umazanijo točkovno obdelajte in odstranite s primernim čistilnim
sprejem ali acetonom. Na površino laminatne talne obloge ne nanašajte dodatnih
zaščit (laka).
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Pozor! Talno površino zaščitite pred prakami in odrgninami! Ob vhodu namestite
dovolj velik predpražnik, na katerem bo ostala umazanija.
Na noge pohištva iz lesa, kovine ali umetne mase namestite klobučevino. Uporabljajte
pisarniške stole z mehkimi kolesci (DIN 12529) [33] ali pod stol podložite običajno
podlogo. Ob upoštevanju teh navodil bo življenjska doba vaše laminatne talne
obloge daljša in imeli boste pravico do uveljavljanja garancije.

Odstranjevanje položenega laminata
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Plavajoče položene panele v stanovanjskih in poslovnih prostorih lahko zamenjate
ali odstranite, ne da bi pri tem kaj uničili, tako da celotno vrsto po dolžini najprej
upognete in razdrete spoje [34]. Nato panele, ki ležijo s čelno stranjo plosko na tleh,
na ozki strani zvijete in sprostite povezavo [35]. Pri delu bodite posebno previdni, da
ne poškodujete peres in utorov.
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