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Podklad na pokládku laminátu musí byť taký, aby laminátová podlaha mohla byť kladená 
podľa našich pokynov.
Medzi vhodné podklady patria minerálne substráty (ako sú potery, betón, asfalt), drevo-
trieskové konštrukcie a drevené podlahové dosky. Podkladová vrstva musí byť absolútne 
rovná, suchá, čistá a musí mať potrebnú nosnosť. Nerovnosti podlahy väčšie než 2 mm 
na 1 m musia byť odborne zarovnané (podľa DIN 18202) [3]. Rovinnosť podkladu sa dá 
najlepšie overiť pomocou murárskej vodováhy alebo dlhej vodováhy.

Nesmú tu byť prítomné žiadne odskoky, schodíky alebo podobné nerovnosti. Nečistoty na 
stavenisku, ako napríklad zvyšky omietky, sadry alebo podobné nečistoty, sa musia úplne 
odstrániť. Trhliny v podklade sú tiež klasifikované ako závažné. Na uplatnenie reklamácie 
v plnom rozsahu je potrebné dodržiavať požiadavky podľa ATV DIN 18365 a § 4 ods. 3 
VOB/B.

Nedostatky panelov skontrolujte v dobrých svetelných podmienkach. Podlahové dosky s 
viditeľnými chybami mimo platných tolerancií, ako sú napríklad odchýlky vo výške, lesku, 
rozmeroch a farbe, vytrieďte a budú vám bezplatne nahradené [4]. V prípade spracova-
ných panelov nie je možné uplatniť nároky na reklamáciu.

Laminátová podlaha sa kladie plávajúca, pričom sa nesmie lepiť, priskrutkovať, pribiť klin-
cami alebo pripevniť iným spôsobom k podkladu. Umiestnenie veľmi ťažkých predmetov, 
napr. vstavaných kuchýň, má tiež pripevňovací účinok. Odporúča sa rozostaviť vstavanú 
kuchyňu a vstavané skrinky ešte pred kladením a laminátovú podlahu položiť iba za pod-
stavec. Ak tieto požiadavky nie sú splnené, nemožno uplatniť žiadne nároky na reklamáciu 
[5]!

Koberce musia byť vždy odstránené a nie sú vhodné ako podklady. Keď je pod laminátovou 
podlahou položený koberec, chodenie po laminátovej ploche spôsobuje pružný pohyb a 
silný tlak v oblasti hrán. To ničí spojenie pera s drážkou a spôsobuje tvorbu škár. Kobercová 
podlaha sa musí odstrániť taktiež z hygienických dôvodov. Vznikajúca vlhkosť môže viesť 
k tvoreniu plesní a baktérií [6].

Upozorňujeme, že táto laminátová podlaha nie je vhodná do vlhkých miestností, ako je 
napr. kúpeľňa a sauna [7].

Pri kladení na minerálne podklady, ako napr. betón, cementový poter, poter na báze síranu 
vápenatého a kamenné obklady, sa musí vykonať meranie vlhkosti. Poter nesmie pred 
pokládkou prekročiť nasledujúcu zvyškovú vlhkosť:    
 
 Cementový poter:  <1,8 % CM s podlahovým vykurovaním
     <2,0 % CM bez podlahového vykurovania
 Poter na báze síranu vápenatého: <0,3 % CM s podlahovým vykurovaním
     <0,5 % CM bez podlahového vykurovania

Pred kladením minerálnych podláh, ako je betón, poter atď., sa musí na ochranu pred vlh-
kosťou položiť vhodná parotesná fólia (PE fólia). Pásy sa položia vedľa seba, prekrývajú 
sa asi 50 mm a upevnia sa add2 hliníkovou spojovacou páskou. Na drevené podklady, ako 
sú pokládkové alebo podlahové dosky, sa nesmú pokladať PE fólie [8].

Na všetky podklady sa odporúča systémová podkladová vrstva (pozri materiálové požia-
davky). Podkladová vrstva sa pokladá vedľa seba, takže sa neprekrýva. Ak už laminátová 
podlaha má integrovanú podkladovú vrstvu, nesmie sa použiť žiadna ďalšia podkladová 
vrstva.

Používanie podlahového vykurovania (teplá voda/elektrina) je možné výlučne v prípade 
odbornej montáže a za predpokladu riadnej prevádzky [9]. Dodávka a inštalácia podlaho-
vého vykurovania musí zodpovedať aktuálnemu stavu techniky a uvedenie do prevádzky 
sa musí uskutočňovať v zhode s príslušnými kritériami vykurovania. Na základe toho 
musí byť predložený podpísaný protokol o vykonaní ohrevu vykurovacej dosky. Podlahové 

Pokládka Quattro Clic
Dodržujte, prosím, bezpodmienečne pred a počas pokládky! 
Najprv si prečítajte celý návod na pokládku. 

Podlahové práce sú založené na „Všeobecných technických zmluvných podmienkach pre stavebné práce“ (ATV) DIN 18365. 
 

Dôkladne dodržiavajte tieto pokyny, aby ste si mohli uplatniť všetky nároky vyplývajúce zo záruky. 

Príprava: Balíky 48 hodín pred pokládkou skladujte pri rovnakých klimatických podmienkach ako pri pokládke [1].
Dôležitým predpokladom pre inštaláciu a dlhodobé zachovanie hodnoty laminátovej podlahy je teplota v miestnosti 15 – 30 °C a relatívna vlhkosť vzduchu 40 – 70 %

Požiadavky na materiál a náradie: add2 PE fólia, podkladová vrstva (add2 Pur 2.0, add2 Wood 5.0), add2 samolepiaca hliníková spojovacia páska, add2 dilatačné kliny, 
lepidlo na drevo/biele lepidlo D3 (na báze PVAc), píla, ceruzka, skladací meter/meradlo, dláto/tužlík, navlhčená utierka [2] 
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vykurovanie musí byť v miestnosti položené a prevádzkované celoplošne. Čiastočne fun-
gujúce podlahové vykurovanie nie je povolené. Nikdy a na žiadnom mieste nesmie teplota 
na spodnej strane podlahy prekročiť 27 °C. Akýkoľvek nárok na reklamáciu v súvislosti 
s prevádzkou alebo inštaláciou systému podlahového vykurovania je vylúčený, ak nie sú 
splnené vyššie uvedené požiadavky. Nároky existujú výlučne v rámci našich všeobec-
ných záručných a garančných podmienok. Pre podklady s podlahovým vykurovaním a 
bez podlahového vykurovania musí pokladač podlahy vykonať potrebné CM meranie a 
zaprotokolovať ho. 

Pri plávajúcej pokládke musí byť dodržaná tepelná odolnosť laminátovej podlahy a pod-
kladovej vrstvy. Súčet tepelného odporu všetkých komponentov musí byť ≤0,15 m² K/W 
podľa požiadaviek DIN EN 14041. V prípade použitia podkladových vrstiev, ktoré nepochá-
dzajú z našej ponuky príslušenstva, sa na plávajúcu pokládku na vykurovacích poteroch 
s ohľadom na dodržanie účinného maximálneho povoleného tepelného odporu celej 
konštrukcie odmieta akákoľvek záruka.

Pred pokládkou sa odporúča vytriediť panely podľa želaného fládrovania a príp. podľa 
farebného odtieňu. Otvorené balíky čo najskôr spotrebujte!

Pokládka:

V počiatočnom stave má každý panel prehyb drážky po celom obvode [13]. Laminátová 
podlaha ponúka možnosť zhotovenia vďaka strane s perom a drážkou iba pomocou vlast-
nej sily. Za týmto účelom sa prehyb drážky na zodpovedajúcej strane odlomí na žiadanom 
mieste zlomu [11-13] alebo zostáva v pôvodnom stave. Po každom zlomení sa uistite, že je 
prehyb drážky odlomený čisto. Akékoľvek zvyšky musia byť starostlivo odstránené dlátom/
tužlíkom.

Na vytvorenie drážky zostáva akákoľvek dlhá strana panelu v pôvodnom stave, to zna-
mená, že prehyb drážky nie je odlomený. Na vytvorenie pera sa prehyb drážky odlomí a 
strana, ktorá sa tým vytvorí je strana s perom [11, 12].

V závislosti od vzoru pokládky musia byť prehyby drážky na jednej alebo dvoch stranách 
panelov oddelené [13]. 

Po každom vytvorení strany s perom je nutné zabezpečiť, aby bola spojená s drážkovou 
stranou predchádzajúceho panelu, napríklad tak, že tieto dva panely budú držané jeden k 
druhému bez toho, aby boli navzájom zlepené. [14].

Musia byť dodržané predpisy na likvidáciu vzniknutých zvyškov.

Otočené a/alebo zrkadlovo symetrické diagramy sú možné, pričom nie sú zobrazené vo 
všetkých svojich možných kombináciách [13].

Bez ohľadu na vzor pokládky sa každý panel prilepí na všetky susedné panely. Za týmto 
účelom sa na položené panely nanáša pás lepidla [15]. Pás lepidla sa vždy nanáša na 
panel, ktorý je už na podlahe, nie na panel, ktorý sa má položiť [16]. Plávajúca podlaha 
zostáva nedotknutá. 

Pri spájaní panelov použite silu tak, ako je to znázornené na obrázku [17], aby ste spojili 
panely dohromady. Na spájanie nepoužívajte kladivo a pripevnený panel neohýbajte. 
Pokladaný povrch by nemal byť vystavený ďalšiemu zaťaženiu, kým lepidlo nestvrdne. Na 
lepenú laminátovú podlahu sa odporúča chodiť najskôr po 90 minútach. 

Ak by lepidlo počas spájania panelov vytekalo zo spoja, okamžite ho odstráňte navlhčenou 
utierkou [18]. 
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Nekonečné možnosti dizajnu vďaka pomeru strán 4 (dĺžka) k 1 (šírka) alebo 2 (dĺžka) k 1 (šírka).

V zásade môže byť táto laminátová podlaha kladená vo všetkých smeroch. Predpokladom je to, že prehyb drážky je stále prítomný na vonkajšom okraji pokladaného 
povrchu, t.j. nebol odlomený. Odporúča sa však zachovať hlavný smer pokládky.  
Nasledujúce vzory pokládky definujeme ako štandardné vzory.

Vzor rybia kosť:

Nasledujúce kroky sa vzťahujú na schému znázornenú na obrázku [19]. Ak existuje iný smer pokládky alebo iná geometria miestnosti, pracovné kroky sa musia prispô-
sobiť zodpovedajúcim spôsobom.

Najskôr položte panely (1) až aspoň (7) v uvedenom poradí. Za týmto účelom je panel (1) položený kdekoľvek v miestnosti bez zlomeného prehybu drážky. Prehyb 
drážky na paneli (2) sa odlomí na ktorejkoľvek krátkej strane.
Držaním panelov (1) a (2) pohromade sa uistite, že oba panely môžu byť navzájom spojené výškovo čo najpresnejšie. Ak je to tak, pás lepidla musí byť natiahnutý na 
kus dlhej strany panelu (1), kde panel (2) bude dosadať na panel (1). Panel (2) sa potom musí položiť na panel (1) tak, ako je to znázornené, symetricky a s presnou 
výškou [17]. 

Prehyb drážky na paneli (3) sa odlomí na ktorejkoľvek dlhej strane. Držaním panelov (1), (2) a (3) pohromade sa uistite, že všetky tri panely môžu byť navzájom spoje-
né výškovo čo najpresnejšie. Ak je to tak, pás lepidla musí byť natiahnutý na dlhej strane panelu (2) a na krátkej strane panelu (1). Panel (3) sa potom musí položiť na 
panel (1) a (2) tak, ako je to znázornené, symetricky a s presnou výškou [17].

Spojenie všetkých nasledujúcich panelov sa uskutoční rovnako, ako v hore vysvetlených pracovných krokoch.

Následne musí byť spojenie pozostávajúce z panelov (1) až (7) opatrne posunuté do požadovanej polohy na podlahe (napr. do stredu miestnosti), na ktorej by mala byť 
položená ďalšia pokládka. 
Pozor! Na pripojenie panela nevyvíjajte nadmerný tlak a ťahové napätie, pretože lepidlo ešte nie je úplne vytvrdené. 

Základné pravidlo pre ďalšiu pokládku je, že prehyby drážky položeného povrchu [19] (hrubé, orámované čiernou farbou) sú vždy nasmerované von (a preto nie sú 
odlomené). Celé panely sa musia klásť dovtedy, kým sa medzi steny a povrch, ktorý už bol položený, nezmestí žiadny celý panel. Zostávajúce otvorené plochy sa plnia 
na konci.

Pokládka zvyšných povrchov, napríklad panelov (16) až (18), by mala byť vždy orientovaná od laminátového povrchu k zodpovedajúcej stene.

Podobne ako vyššie uvedená schéma pokládky sa vzor rybia kosť môže položiť aj vo formáte 314 mm x 628 mm. Poradie alebo počet panelov pri pokladaní sa musí 
prispôsobiť geometrii miestnosti.
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Vzor dna lode:

Obe krátke strany panelu sú odlišné. Akýkoľvek vzor pokládky, v ktorom sa stretávajú dve krátke strany panelov, sa preto musí posudzovať osobitne [20]. Na zadnej 
strane každého panelu sú vytlačené šípky, ktoré je potrebné dodržať v prípade, že chcete spojiť dve krátke strany panelu. Pokládka je povolená iba vtedy, keď majú 
všetky šípky rovnakú orientáciu. Nie je dovolené spájať panely na krátkej strane, pokiaľ ich šípky smerujú rôznymi smermi.

Nasledujúce kroky sa vzťahujú na schému znázornenú na obrázku [20]. Ak existuje iný smer pokládky alebo iná geometria miestnosti, pracovné kroky sa musia prispô-
sobiť zodpovedajúcim spôsobom.

Prvý rad:

Panel (1) sa umiestni do zadného rohu miestnosti. Pred tým sa odlomí prehyb drážky na krátkej a dlhej strane, ktoré hraničia s ohraničením miestnosti (stenami). Medzi 
stenami a laminátovou podlahou musí byť pomocou dilatačných klinov udržiavaná dilatačná špára 12 mm. 

Panel (2) sa odlomí na jednej krátkej a jednej dlhej strane. Držaním panelov (1) a (2) pohromade sa uistite, že oba panely môžu byť navzájom spojené výškovo čo 
najpresnejšie (dodržiavajte smer šípok! [20]). Ak je to tak, pás lepidla musí byť natiahnutý na krátkej strane panelu (1). Následne sa panel (2) položí na krátku stranu 
panelu (1) symetricky a s presnou výškou [17].

Rovnako sa musia spojiť všetky panely v prvom rade. Posledný panel v prvom rade, panel (3) na obrázku [20] sa skráti pílou tak, aby mal hranu približne 12 mm od 
susednej (tu pravej) steny.

Druhý a nasledujúce rady:

Dĺžka panelu (4) by sa mala prispôsobiť pílou tak, aby bola kratšia ako panel (1), ale dlhá najmenej 300 mm.

Prehyb drážky na paneli (4) musí byť odlomený na jednej z dlhých strán. Zvyšný prehyb drážky na krátkej strane sa musí nachádzať vpravo.

Držaním panelov (4) a (1) pohromade sa uistite, že oba panely môžu byť navzájom spojené výškovo čo najpresnejšie. Ak je to tak, pás lepidla musí byť natiahnutý na 
dlhej strane panelu (1) tam, kde bude panel (4) položený. Následne sa panel (4) položí na dlhú stranu panelu (1) symetricky a s presnou výškou. Obidve krátke strany 
vľavo by tiež mali byť približne symetrické.

Prehyb drážky na paneli (5) musí byť odlomený na jednej dlhej a jednej krátkej strane. Zvyšný prehyb drážky na krátkej strane sa musí nachádzať vpravo.

Pre ďalšiu pokládku sa musia vyššie uvedené kroky zopakovať.

Poznámka: V prípade pravidelného vzoru dna lode sa panely (1), (8), (16) atď., ako aj panely (4), (12), (19) atď. musia ukladať s rovnakou dĺžkou.

Podobne ako vyššie uvedená schéma pokládky sa vzor dna lode môže položiť aj vo formáte 314 x 628 mm.

Poradie príp. počet panelov pri pokladaní sa musí prispôsobiť geometrii miestnosti.
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Vzor kazety:

Nasledujúce pracovné kroky sa vzťahujú na schému uvedenú na obrázku [21a]. Ak existuje iný smer pokládky alebo iná geometria miestnosti, pracovné kroky sa musia 
prispôsobiť zodpovedajúcim spôsobom.

Kazetový rad 1 – prvá kazeta – panel (1) až (4).

Panel (1) sa umiestni do zadného rohu miestnosti. Pred tým sa odlomí prehyb drážky na krátkej a dlhej strane, ktoré hraničia s ohraničením miestnosti (stenami). 
Medzi stenami a laminátovou podlahou musí byť pomocou dilatačných klinov udržiavaná dilatačná špára 12 mm.

Na paneli (2) odlomte prehyb drážky na jednej dlhej a jednej krátkej strane. Držaním panelov (2) a (1) pohromade sa uistite, že oba panely môžu byť navzájom spoje-
né výškovo čo najpresnejšie. Ak je to tak, pás lepidla musí byť natiahnutý na dlhej strane panelu (1). Následne sa panel (2) položí na dlhú stranu panelu (1) symetricky 
a s presnou výškou [17]. Krátke okraje panelov (1) a (2) musia byť tiež symetrické.

Podobne ako vo vyššie uvedených krokoch musia byť panely (1) až (4) prvej kazety spojené dohromady.

Kazetový rad 1 – druhá kazeta – panel (5) až (8).

Druhá kazeta sa v porovnaní s prvou kazetou otočí o 90°.

Panel (5) sa odlomí na jednej dlhej a jednej krátkej strane. Pridržaním panela (5) k prvej kazete sa uistite, že všetky panely môžu byť navzájom spojené výškovo čo 
najpresnejšie. Ak je to tak, pás lepidla musí byť natiahnutý na krátkych stranách panelov (1) až (4). Panel (5) sa potom musí položiť k prvej kazete symetricky a s 
presnou výškou [17]. Dlhá hrana panelu (1) a krátka strana panelu (5) musia byť tiež symetrické, t.j. kazety 1 a 2 musia byť zarovnané.

Podobne ako je uvedené v týchto krokoch musia byť panely (6) až (8) druhej kazety spojené dohromady. Vyššie popísané postupy sa musia opakovať pre všetky 
nasledujúce kazety a rady kaziet. Panely sa musia zodpovedajúcim spôsobom skrátiť pre všetky ohraničenia miestnosti (steny). Okrajová vzdialenosť medzi všetkými 
panelmi a stenami je vždy 12 mm (použite dilatačné kliny).

Podobne ako je uvedené na obrázku hore sa vzor kazety môže položiť aj vo formáte 314 x 628 mm [21b].

Poradie príp. počet panelov pri pokladaní sa musí prispôsobiť geometrii miestnosti.
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Pre pokládkové povrchy s dĺžkou alebo šírkou viac ako 8 m a pre miestnosti s veľkým 
uhlom sú potrebné dilatačné škáry (šírka najmenej 20 mm) [22]. 
Až potom sa môže podlaha v prípade klimatických zmien primerane rozšíriť alebo zmen-
šiť. Dodržujte to aj pri pokládke naprieč miestnosťami. V oblasti zárubne sa musia plochy 
prerušiť. 
Pohybové škáry môžu byť odborne pokryté vhodnými profilmi. 
Pohybové škáry sa nesmú vyplniť káblami alebo inými materiálmi. Dodržiavajte požiadavky 
podľa normy ATV DIN 18365. Pohybové a okrajové škáry v podklade nesmú byť uzavreté 
silou a ani sa nemôže narušiť ich funkcia. 
 
Pohybové škáry sa musia konštruktívne prevziať s rovnakou možnosťou pohybu.

Pre vykurovacie rúry sa musia vyrezať otvory, ktoré sú o 30 mm väčšie ako je priemer rúry 
[23]. Vypíľte „zalícovaný kus“, pokryte ho lepidlom, vložte a zaistite klinom až do vytvrdnu-
tia lepidla [24]. Následne obložte výrezy krycími ružicami.

Rám dverí skráťte natoľko, aby pod neho vošiel panel vrát. odstupu 2 – 3 mm [25, 26]. 

Dištančné kliny po pokládke odstráňte.

Na koniec pripevnite k stene príchytky pre soklové lišty vo vzdialenosti 400 – 500 mm a 
nasuňte na ne príslušne narezané soklové lišty [27].
 

Čistenie a starostlivosť

Neprichytenú špinu odstráňte pozametaním alebo vysávačom vhodným pre tvrdé podlahy.

Na bežné čistenie používajte iba náš Add2 čistič na lamináty. 

Leštidlo a čistič s ošetrovacími prísadami ako napr. vosk, olej a i. nie sú vhodné na ošetro-
vanie laminátovej podlahy. Laminátová podlaha sa nesmie leštiť [28].

Šľapaje a špinu poutierajte dobre vyžmýkanou handrou. Pretrvávajúcej vlhkosti by sa za 
každých okolností malo zabrániť [28]!

Zvláštna opatrnosť platí pre kvetináče, vázy atď., ktoré sú položené na laminátovej podla-
he. Na tento účel použite nepriepustný podklad. 

Odolné škvrny by sa mali opracovať a odstrániť pomocou vhodného čistiaceho spreja 
alebo acetónu. Na povrch laminátovej podlahy neaplikujte ďalšie tesnenia. 

Pozor! Chráňte podlahu pred poškriabaním alebo odtlačkami! Vo vstupných priestoroch 
používajte dostatočne veľkú rohož na zachytávanie nečistôt. 

Nábytkové podstavce vyrobené z dreva, kovu alebo plastu musia byť vybavené filcovými 
podložkami. Kancelárske stoličky používajte iba s mäkkými kolieskami pre stoličky (DIN 
12529) [29] alebo podložte štandardnú ochrannú rohož. Zohľadňovaním týchto pokynov 
prispejete k udržaniu hodnoty vašej laminátovej podlahy a získate plné záručné plnenie. 

Obnovenie alebo demontáž
Nedeštruktívna výmena alebo demontáž tejto plávajúcej laminátovej podlahy nie je možná 
v dôsledku priečneho a pozdĺžneho lepenia. Panely sa preto po demontáži už nemôžu 
používať.

Likvidácia sa musí vykonať so zvyškovým odpadom.
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