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Příprava: prosíme, skladujte balíky 48 hodin před pokládkou ve stejných klimatických 
podmínkách, jako při pokládce (1). Důležitým předpokladem pro pokládku a dlouhé udržení 
kvality laminátové podlahy je prostorové klíma s asi 15 - 30° C a relativní vlhkostí vzduchu 
40 – 70 %.

Potřeba materiálu a nářadí: fólie PE, distanční klíny, montážní pomůcka, izolace kročejového 
hluku, pilka, tužka, skládací metr; [2] Podle potřeby: Clickguard™, těsnící pasta na spáry 

Podklad pod laminátovou podlahu musí být uzpůsoben tak, aby mohla být laminátová pod-
laha položena podle návodu výrobce. Jako podklad se hodí minerální podklady (kupř.: potěr, 
beton, asfalt), dřevotřískové palety dřevěné podlahy. Podklad musí být absolutně rovný, čistý 
a únosný. Nerovnosti podlahy větší než 3 mm na 1 m musí být odborně zarovnány (podle 
DIN 18202) [3]. Rovnost podlahy se nejlépe stanoví pomocí pravítka nebo dlouhé vodo-
váhy. Při pokládce na minerální podklady, kupř. beton, cementový potěr, anhydritový potěr, 
kamenné dlaždice aj. musí být provedeno měření vlhkosti. Následující uváděná zbytková 
vlhkost nesmí  při pokládce překročit potěr:  
  
              cementový potěr: bez podlahového topení < 2,0% CM
              anhydritový potěr: bez podlahového topení < 0,5% CM 

Nesmí být přítomné žádné ozuby, stupně nebo podobné nerovnosti. Beze zbytku se musí 
odstranit staveništní znečištění, jako je omítka, zbytky sádry apod.. Trhliny v podkladu jsou 
rovněž klasifikovány jako závadné. Pro uplatnění plných nároků na reklamaci je třeba zoh-
lednit zadání ATV DIN 18365 a §4 odst. 3 VOB/B.

Nezávadnost panelů překontrolujte při dobrém osvětlení. Prkna s viditelnými vadami mimo 
platné tolerance, jako jsou odchylky od výšky, lesku, rozměrů a barvy, se musí vytřídit 
a nahradit bez dodatečných nákladů [4]. U zpracovaných panelů nemůžete uplatňovat 
reklamační nároky.

Laminátová podlaha je pokládána plovoucí a nesmí být k podkladu přilepena, přišroubována 
nebo jiným způsobem fixována kupř. zarážkou dveří! Umístění velmi těžkých předmětů, 
například vestavěných kuchyní, má rovněž fixační účinek. Doporučujeme před pokládkou 
namontovat vestavěné kuchyně a skříně a položit laminátovou podlahu jen až k soklu. Při 
nedodržení těchto zadání nelze nároky na reklamaci uplatnit [5]!

Koberce musí být odstraněny vždy a nejsou vhodným podkladem. U koberce položeného  
pod laminátem dochází při procházení po laminátové ploše k pružícímu pohybu a silnému 
tlaku v prostoru okrajů  (hran) To destruuje spojení drážka-pružina a vede ke vzniku spár. 
Koberce musí být odstraněny také z hygienických důvodů. Vznikající vlhkost může vést k 
tvorbě plísní a bakterií [6].

Pamatujte, že tato laminátová podlaha není vhodná pro vlhké prostory, kupř. pro koupelny 
a sauny [7].

U dřevěných podkladů, kupř. pokládkových panelů, podlah, nesmí být položena nijaká fólie 
PE. Před pokládkou na minerální podklady (beton, potěr, atd.) musí být bezpodmínečně 
položena vhodná izolační fólie (fólie PE) jako ochrana proti vlhkosti. Pruhy jsou pokládány 
vedle sebe překryté asi 20 cm a musí být fixovány lepící páskou. Na všechny podklady 
je doporučena systémová izolace kročejového hluku. Izolační podložku je třeba pokládat 
“na styk” nikoli překrytě [8]. Je třeba dbát na to, aby se styky izolační podložky nenacháze-
ly přímo pod spárami v laminátu. Pokud by laminátová podlaha již obsahovala integrovanou 
izolační vložku, není třeba použít žádnou přídavnou izolační vložku [9].

Pokládka Compact Loc 
Před a během pokládky bezpodmínečně dodržet! Nejdřív kompletně přečíst návod na pokládku! 
Práce pokládky podlah podle ATV DIN 18365, další informace na www.EPLF.com

Pro zachování záručních nároků dodržujte přesně pokyny zde uvedené! 

Podle místa využití se nabízejí různé možnosti pokládky: 

1. Rychlá pokládka bez lepení 

2.  Pokládka s Clickguard™: Pro pokládku laminátových podlah průmyslově využívaných prostorech se musí provést uzavření [11].  Clickguard™ trvale chrání podlahu 
proti účinkům vlhkosti shora. Podlaha může být opětovně sejmuta a znovu položena. Při použití Clickguard™ dodržte příslušný návod k použití. V případě uzavření musí být 
na horní pružinovou stranu dán dostatečný Clickguard™ [11] (vždy 1 x na podélnou stranu, 1 x na čelní stranu). Vystoupivší Clickguard™ po 15 – 20 minutách maximálně 
setřít z povrchu pomocí plastové špachtle. Případné zbytky lze odstranit pomocí domácích ředidel. 
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PPoužití podlahového topení (teplá voda/elektrika) je možné při odborné montáži a 
předpokladu řádného provozu [10]. Dodávka a instalace podlahového topení musí vyhovovat 
aktuální technické úrovni a musí být provedena odborným podnikem v souladu s příslušnými 
kritérii vytápění. Musí být také k dispozici podepsaný protokol o topné zkoušce pro vytápění/
chlazení. Podlahové topení musí být v místnosti celoplošně položeno a provozováno. Po-
dlahová topení pracující parciálně nejsou přípustná. Teplota dolní strany podlahy 27°C by 
neměla být nikdy a na žádném místě překročena. Jakýkoli reklamační nárok v souvislo-
sti s provozem nebo montáží podlahového topení je vyloučen, pokud nejsou dodržovány 
výše popsané požadavky. Nároky existují výhradně v rámci našich všeobecných ustanovení 
o záruce a ručení. Pro podlahy s podlahovým topením a bez něho musí odborný podnik 
provádějící pokládku před instalací podlahy provést a zaprotokolovat potřebné CM měření. 
Platí následující mezní hodnoty ohledně zbytkové vlhkosti při použití podlahového topení:

 Cementový potěr: < 1,8% CM
 Potěr na bázi síranu vápenatého < 0,3% CM

U pokládky plovoucích podlah se musí zohlednit tepelné odpory laminátové podlahy a 
izolační podložky. Součet všech tepelných odporů všech komponent musí být dle požadavků 
normy DIN EN 14041 ≤ 0,15m2 K/W. Při použití izolačních podložek, které nepocházejí ze 
sortimentu příslušenství, se při plovoucí pokládce na potěrech pro podlahové topení zamítá 
jakákoli záruka ohledně dodržení efektivního maximálně přípustného tepelného odporu celé 
konstrukce.

Před pokládkou se doporučuje  panely roztřídit podle požadovaného vzhledu
letokruhů a případných barevných odstínů. Otevřená balení zpracujte neprodleně!

Pokládka: Doporučení: Panely pokládejte v podélném směru k hlavnímu zdroji osvětlení [12].

U nerovných zdí přeneste spád zdi na první řadu panelů a panely adekvátně uřežte pilkou. 
Před pokládkou změřte i hloubku prostoru. Vykazuje-li poslední řada panelů šířku menší než 
5 cm, musíte disponibilní zbytkový rozměr stejnoměrně rozdělit mezi první a poslední řadu 
panelů tak, aby obě řady byly přiříznuty se stejnou šířkou panelu.

Začněte pokládkou v levém rohu prostoru. První panel položte pružinovou stranou ke zdi 
a pomocí distančních klínů zafixujte vzdálenost od kraje. Bezpodmínečně dodržte odstup 
12 – 15 mm (vyrovnávací spára) od zdi, trubek topných těles, sloupků, zarážek dveří, atd 
[13]. 

Druhý panel čelní stranou (krátká strana) zasadit pod úhlem 30° do drážkového profilování 
vpředu uloženého prvního  panelu [14] a poté položit na plocho na podlahu. Dbejte na to, 
aby podélné okraje ležely rovně, nevytvářely žádné přesazení a tvořily  přímou linii. Toto 
je důležité, aby při pokládka druhé řady panelů mohla být usazena bez spár v podélném 
profilování. 

Další panely vsazovat až do konce první řady.

Poslední panel v řadě [15] kvůli přizpůsobení/přiříznutí otočit o 180°, uložit dekorační stra-
nou nahoru vedle již existující řady (čelist drážky na čelist drážky)  a vedle zdi. U čelní 
strany zohlednit odstup od okraje 12 – 15 mm. Označit délku panelu a uříznout. Pro omezení
odlupování může být dekorační strana při použití elektrické pilky otočená dolu. Jinak 
odřezat od horní strany panelu. Každou novou řadu začínat zbytkovým kusem (nejméně 
20 cm dlouhá) předchozí řady.

Druhou řadu začít polovičním panelem nebo zbytkem první řady [16, 17]. Tady je třeba dbát 
na to,. Aby panel nebyl menší než 30 cm, resp. delší než 95 cm. Přesazení spár (přesazení 
příčné spáry) musí od řady k řadě být min 30 cm. 

Panelový díl druhé řady uložit tak, aby podélné strany panelu první i druhé řady ležely 
paralelně přes sebe, ale aby přitom nebyly navzájem scvaknuté [17]. Tzn. pružinová strana 
druhé řady leží na drážkové straně první řady. Před scvaknutím další panely položit až na 
konec druhé řady. Přitom postupovat jako u první řady [18].

Leží-li kompletní druhá řada vedle první řady, je tato na levé straně podélnou (pružinovou) 
stranou ukazující do prostoru asi o 3-4 cm nadzdvihnuta [19]. 

Pružiny panelů druhé řady kloužou po nadzdvihnutém prostoru do drážky první řady. Při 
opakovaném položení panelů  zaklapne západkový spoj. Tento postup opakujte podél celé 
druhé řady (postup zdrhovadla), dokud první a druhá řada nejsou položeny navzájem bez 
spár a výškového přesazení. Při spojování první a druhé řady bezpodmínečně dbát na to, 
aby panely byly podélně položeny nepřesazené . Položení dalších řad se pak provádí jako 
u řady druhé s ohledem na dostatečné přesazení příčné spáry [20].

U ploch pokládky s délkou větší než 8 m, resp. šířkou a u silně členitých prostor jsou 
potřebné vyrovnávací spáry (se šířkou nejméně 2 cm) [21a]. Nyní se podlaha při klima-
tických změnách může adekvátně  roztahovat nebo stahovat. Toto musíte vzít do úvahy 
při pokládce přesahující  do prostoru. Zde musí být plochy v prostoru dveřních zárubní 
přerušeny. Pohybové spáry mohou být přikryty odborně odpovídajícími profily [21b].
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Pro trubky topení musí být počítáno s předvrtanými otvory, které jsou o 3 cm větší než 
průměr trubky. „Lícovaný díl“ přiříznout potřít lepidlem, usadit a do vytvrzení lepidla zafixovat 
distančním klínem. Poté výklenky opatřit manžetami topného tělesa  [22, 23, 24].

Rámy dřevěných dveří zkrátit natolik, aby se pod ně vešel panel s izolací kročejového hluku 
včetně odstupu 2 – 3 mm [25, 26].

Po pokládce odstranit distanční klíny [28].

Pro dokonalé ukončení upevněte na zeď spony lišt patek v odstupech 40 – 50 cm, a 
nasuňte přizpůsobené lišty patek [29].
 

Čištění a ošetřování

Nepřilnutou nečistotu odstranit zametením nebo vysavačem vhodným  pro tvrdé podlahy 
[30].

Pro běžnou údržbu a čištění používat pouze mycí prostředky doporučené výrobcem laminá-
tu. Leštidla a čistidla s přísadami jako je vosk, oleje aj. nejsou vhodné pro čištění povrcho-
vých ploch  laminátových podlah. Laminátová podlaha se nesmí lakovat [30].

Stopy a nečistoty otřít dobře vyždímanou utěrkou. Za všech okolností odstranit vzniklé 
mokro [31]!

Zvláštní opatrnost platí i pro květináče, vázy aj. postavené na laminátové podlaze. Zde 
používejte vodu nepropouštějící podložku.

Neústupná znečištění zpracovat bodově čistícím sprejem nebo acetonem. Na laminátovou 
podlahu nenanášet vysoušedla. Zvláštní opatrnost platí i pro květináče, vázy aj. postavené 
na laminátové podlaze. Zde používejte vodu nepropustnou podložku.

Pozor: podlahu chránit před škrábanci a otisky. Ve vstupním prostoru musí být umístěna 
dostatečně velká rohož.

Nábytkové nohy, kupř. ze dřeva, nebo z kovu nebo plastu musí být opatřeny plstěnými 
podložkami. Kancelářské židle měkkými pojízdnými kolečky (DIN 12529) [32], nebo podložit 
obvyklou ochrannou rohoží. Dodržením těchto pokynů zvýšíte životnost Vaší laminátové 
podlahy a uchováte si plné záruční nároky.

Obnovení nebo demontáž
Výměna bez porušení komponentů, resp. demontáž plovoucí podlahové krytiny v obytných a 
průmyslových prostorách se realizuje nejdříve v celé řadě podélně vychylováním ze zámku 
[33]. Následně se desky položené naplocho na podlaze srovnají na krátké straně a spoj 
se uvolní [34]. Pracujte velmi opatrně a pečlivě, abyste předešli poškození pera a drážky.
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