VINYLOVÉ PODLAHY VITERRA
INSTRUKCE MONTÁŽE A POUŽÍVÁNÍ

OBECNÉ PODMÍNKY
1. Ověření produktu
Před montáží, zkontrolujte všechny panely nebo
obklady, zda nemají škrábance, rozdíly v barvě,
menší poškození atd. Pokud produkt vykazuje
zjevné vady kvality, je nutno ustoupit od montáže
podlahy a nahlásit veškeré nesrovnalosti prodejci
nebo zástupci firmy VOX.

2. Oblast využití
Podlahy Viterra jsou určeny k montáži v
domácnostech, bytech, obchodech, hotelových
pokojích a kancelářích. Pokud v místnostech budou
používány např. Invalidní vozíky, kancelářské židle
atd., povrch v citlivých místech by měl být chráněn
širokou oboustrannou páskou (min. šířka 50 cm) nebo
protiskluzovou podlahovou krytinou z PCV.
Panely a obklady Viterra mají tloušťku
4,2 mm a povrchovou vrstvu 0,3 mm.
Odolnost vůči statickému zatížení činí:
< 200 kg/zatížení, < 30 kg/cm2

3. Montáž na různých podkladech
Montáž na keramickém obkladu
Podklad musí být rovný, plochý, případné nerovnosti
spoje (se spárou) neměly by překročit 1 mm. Pokud
spoje jsou hlubší, měly by být vyrovnány maltou nebo
samonivelační hmotou, díky čemu prohloubeniny
nebudou viditelné na povrchu nové podlahy.
.

Montáž na betonové podlaze, malovaném
betoně, samonivelační betonové stěrce
nebo potěrovým betoně
Veškeré nerovnosti podlahy je nutno vyplnit
vyrovnávací hmotou, následně, vybrousit a
odstranit nečistoty z celého povrchu.

Montáž na dřevěné podlaze a dřevěných
podlahových panelech
Pokud dřevěný podklad se prohýbá při chůzi, nesmí
byt instalována na povrchu podlaha na zip´n´go.
Podlahy Viterra lze ukládat na parkety, které jsou

připevněny do lišt (max odstup 30 cm se vzdušným
vnitřním pokrytí), na podlahových palubkach
připevněných do trámů nebo na lepené parkety - bez
mezer.

Montáž na povrchu s podlahovým
topením
Uložení panelů nebo obkladu je možné na
podlaze s cirkulací vody, která nepřekračuje 27
°C. V takovém případě montáž provádíme na
lepidlo.

Nepovolené povrchy
Panely a obklady Viterra nesmí být instalovány
dřevotřískové plovoucí desky, plovoucí laminátové
podlahy, koberce, zimní zahrady a verandy. Pokud
máte jakékoliv pochybnosti týkající se podkladu, na
který má být uložen produkt, je nutno kontaktovat
se ze zástupcem firmy VOX.
.

4. Podmínky montáže
Podlahu je možné instalovat pouze v místnostech, ve
kterých se teplota pohybuje od 15 do 26 °C. Pokud
teplota vzduchu v místnostech překračuje 30 °C, tak
je nutno použít lepidlo odolné na vysoké teploty.

V místech silného slunečního záření, v blízkosti krbů,
panely a obklady by měly být přilepeny
dvousložkovým polyuretanovým nebo akrylovým
lepidlem – odolným na vysoké teploty.
Bodové lepení panelů a obkladu do podkladu je
doporučováno taktéž v intenzivně využívaných
místech.

PŘÍPRAVA POVRCHU
1. Základní požadavky
Panely/obklady je nutno pokládat na rovném, čistém, plochém, suchém a
solidním povrchu. Proto by měl být důkladně vysušen a zbaven prachu, bez
cizích těles a úlomků od dokončovacích produktů.
Podklad by měl být hladký bez povrchových vad a povolená rovinnost je
max 2mm na délce 1 metru.

>2 mm
1m
>1 mm

2. Povolená vlhkost

20 cm

Vlhkost betonového podkladu nesmí přesáhnout 2,5 % dle zkoušky přístrojem
pro stanovení vlhkosti.
Vlhkost podkladu: cement <2,5 % CM, SaSo4 <0,5 % CM.

3. Příprava podkladu, které nesplňují podmínek
Podklad, kterého vlhkost je vyšší než 4,5 %, by měl být zabezpečena stěrkou
třídy P3 pokud vlhkost překročí 7 % je nutno ji přikrýt izolací proti vlhkosti
(před pokrytím opravné malty). Ke snížení nerovností a vad lze použít
pryskyřičnou hmotu (značení NF pro výrobky k opravě betonu).

MONTÁŽ
1. Příprava
Panely/obklady Viterra by měly být skladovány v pokojové teplotě, v místnostech
ve kterých budou instalovány, minimálně 48 hodin před montáží.
V průběhu montáže teplota v místnosti by měla být 18-30 °C.
Pokud není v tomto rozmezí, je nutno pokrýt lepidlem povrch celé
místnosti.

48h
18-30⁰C

2. Uložení panelů nebo obkladů
Podmínky, kterými je zapotřebí se řídit při plánování uložení
panelů/obkladu Viterra (zvlášť pro každou místnost):
— začít ukládat od prahu místnosti, ukládat další části podlahy posunujíc
se dozadu (směrem od něj) s perem zámku ke stěně,
— panely/ obklady ukládat kolmo ke stěně s hlavním oknem nebo napříč
směru,
— panely/obklady v chodbách uspořádat vždy ve směru pohybu,
— zkrácené prvky panelů/obkladů na koncích řad by neměly být

> 5mm > 5mm

kratší než 1/3 délky,
— délka zkrácených panelů/obkladů a taktéž průchozí mezi nimi by měly mít
alespoň 15 cm,
— odestup od stěny prvku nezkráceného by měl být rovný 0,1 %
celkové šířky podlahy, ale ne větší než 5 mm. Mezery na okraji
podlahy, schovat ukončovacím profile.

3. Zkrácení
Aby zkrátit panel/obklad je nutno naříznout nožem (od vrchní strany),
následně odnout a ulomit přebytečný kousek. Střepy odstranit
hákovým nožem a uříznout pera podél vnějších okrajů podlahy.

4. Spojení zámku
Před spojením panelu na pero - drážku je nutno ověřit, zda se na
profilovaných okrajích zámka nenachází žádný střep. Pro uzavření
zámku, je zapotřebí pečlivě umístit drážku nad perem, dorazit jeden
panel/obklad do zámku poklepávajíc ho lehce plastovým paličkou,
začínajíc od kratšího okraje. Doporučujeme dotlačení zámku speciálním
válečkem LVT – click ( začít válcování od kratší strany ). Potřebné
nástroje: nůž, svinovací metr, kovové pravítko, gumová palička a váleček
LVT-click.
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POUŽITÍ A PÉČE

Není povoleno přesouvat těžký nábytek po panelech/ obkladech,
protože může to způsobit v některých místech škrábance.

Podlaha je vhodná k použití ihned po montáži. V místech
intenzivního používání nebo postavení těžkého nábytku, vyžadují
podlepení podlahy nebo využití ochranných rohoží.
Není vhodné používání nábytku s gumovými podložkami na
nohy, protože mohou zanechat stopy na podlaze.

K mytí podlahy Viterra je nutno používat ošetřující prostředky pro podlahy LVT.

Nedodržení postupu může způsobit ztrátu záruky na produkt.

