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Pure návod na inštaláciu

lVerzia: 27/04/2021

Pure je vhodný do obytných aj komerčných priestorov, ako sú obchody, hotelové izby atď.

Pre dosiahnutie dokonalého výsledku odporúčame dôsledne dodržiavať pokyny na inštaláciu

1.PRÍPRAVA

DOPRAVA A SKLADOVANIE
Podlahu prepravujte opatrne na rovnom povrchu. Dosky by sa mali skladovať a prepravovať ploché v

balení, v malých úhľadných kôpkach, max. 5 krabíc na výšku. Odporúča sa neumiestňovať krabice na

krátku stranu, pretože to môže spôsobiť poškodenie uzamykacieho systému. Dosky je dôležité

skladovať aspoň 48 hodín pri izbovej teplote (18-25°C) pred inštaláciou. Uistite sa, že balíčky sú

rozložené, aby mali všetky možnosť sa prispôsobiť. Táto teplota by sa mala udržiavať počas celej

inštalácie a najmenej 24 hodín po inštalácii.

Skladovanie: Pure musí byť uložený vo vnútri.

NÁSTROJE
Orezávací nôž, pílka alebo gilotína, ceruzka, T-štvorec, merač a rozpery

Dodatočne pre soklové lišty a profily: elektrická vŕtačka.

PODKLAD
Pre vynikajúci výsledok je nevyhnutná starostlivá príprava podkladu. Drsnosť alebo nerovnosť v spodnej

podlahe môže prúdiť cez novú podlahu, čo má za následok nevzhľadný povrch a spôsobuje nadmerné

opotrebovanie na vyvýšených miestach, poškodenie uzamykacieho systému alebo priehlbiny na nižších

miestach.

Odstráňte všetky stopy omietky, farby, lepidla, oleja, mastnoty atď. Podklad musí byť čistý, rovný, suchý

a stabilný. Odstráňte textilné podlahové krytiny (ako koberec, ihličkové plsti atď.) Odstráňte všetky

nečistoty (vrátane nechtov) a vákuum.

Pure je možné inštalovať na betón, dlaždice, drevo a väčšinu existujúcich tvrdých povrchov podlahovej

krytiny za predpokladu, že podklad je hladký, suchý a čistý. Nie je vhodný inštalovať na tak povrchové

podlahové krytiny ako koberec, odpružený vinyl alebo korok, pokiaľ sa spodná podlaha chová ako

podložka a vyhovuje predpisom.

Hoci Pure je nepriepustný pre vlhkosť, podklady musia byť kontrolované kvôli problémom s vlhkosťou.

Ak je vlhká, pred inštaláciou vykonajte utesnenie. Nadmerná vlhkosť môže vytvárať plesne alebo huby.

V závislosti od vašej podlahy môže byť potrebná bariéra proti vlhkosti/vlhká clona. Ak je správne

nainštalovaná hliníkovou lepiacou páskou, naša podložka Dreamtec+ funguje ako vlhká clona.

Uistite sa, že odchýlka úrovne podlahy je maximálne 3 mm na m a 2 mm na 20 cm. Ak sú tieto údaje

prekročené, podklad treba vyrovnať vhodným tmelom resp vyrovnávacou hmotou a a musí sa vykonať

kontrola, aby sa zistilo, či je potrebný tmel.

Ak si nie ste istí kvalitou alebo vhodnosťou vašej podkladovej podlahy na inštaláciu

Pure, potom kontaktujte svojho predajcu, ktorý vám s radosťou pomôže.
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PODLAHOVÉ CHLADENIE A KÚRENIE
Podlahové kúrenie je tiež možné za predpokladu, že teplota vykurovanej podlahy nepresahuje teplotu 27°C.

Iba podlahové vykurovacie systémy s vykurovacími prvkami – teplá voda

alebo elektricky- zabudované v podlahe, sú vhodné. Vykurovacie fólie alebo iné systémy, ktoré sú

umiestnené na poteri alebo podklade, nie sú vhodné.

48 hodín pred inštaláciou a počas nej vypnite podlahové kúrenie alebo znížte na 15°C. 24 hodín po inštalácii

zvyšujte podlahové kúrenie postupne o 5°C denne do maximálnej teploty podlahy 27°C. S elektrickým

podlahovým vykurovaním odporúčame neprekračovať 60 W/m².

Podkladová konštrukcia (povrch) vykurovacieho systému musí byť tvrdá.

Podlahové chladenie využíva rovnakú systematickosť ako nepriame podlahové vykurovacie systémy. Je

dôležité, aby bol systém dostatočne vyspelý, aby sa zabránilo kondenzácii pod podlahou. V opačnom

prípade môžu začať rásť huby. Ak je systém dostatočne vyspelý, môže byť bez pochyby inštalovaný aj v

kombinácii s našimi podlahami.

PRÍPRAVA BETÓNOVÉHO/POTEROVÉHO PODKLADU
Nový betón nechajte dostatočne vyschnúť. Obsah vlhkosti podkladu musí byť nižší ako 75 RH pri min.

20 °C. Maximálne 2 % CM pre cement a 0,5 % pre anhydrit. Kde je nečistoty. podlahové kúrenie, obsah

vlhkosti by mal byť nižší ako 1,8 CM% a 0,3 CM% pre anhydrit. Vždy zaznamenávajte a uchovávajte

výsledky o obsahu vlhkosti. Opravte nedokonalosti povrchu vhodnou opravnou zmesou a skontrolujte, či je

potrebný základný náter alebo tmel. Vysajte spodnú podlahu smerom nahor, aby ste odstránili všetky

PRÍPRAVA PODKLADU DLAŽDÍC
Skontrolujte, či na podklade nie sú problémy s vlhkosťou.

Spoje podlahovej krytiny Pure by nikdy nemali byť zarovnané podložkovými spojmi dlaždíc.

Škáry podkladu z keramických dlaždíc nie je potrebné vypĺňať kĺbami,ak ich šírka nepresahuje 6 mm.

Pri inštalácii Pure na dlaždicovú podlahu použite na prekonanie nedokonalostí povrchu podložku

Dreamtec+.

PRÍPRAVA DREVENÉHO PODKLADU

Skontrolujte, či na podlahe nie je hmyz. Uistite sa, že je podklad rovný a voľné časti pribite klincami.

Drevené podlahy by mali mať vždy prístup ku vzduchu a mali by byť vetrané.

PODLOŽKA
Odporúčame použiť podložku BerryAlloc LVT (Dreamtec +) na zníženie krokového a hlukového

prenosového výkonu. Môžu sa použiť iné podložky, ak majú hrúbku maximálne 1,5 mm a pevnosť v tlaku

viac ako 400 kPa. Neručíme za akékoľvek akustické alebo izolačné vlastnosti podložiek tretích strán.
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2. predbežné opatrenia

Pure nie je vhodný na vonkajšie použitie a na verandy/zimné záhrady.

Uistite sa, že vnútornáteplota sa vždy udržiava nad 5°C a ideálne medzi 18 a 25°C.

Vyhnite sa dlhodobému vystaveniu priameho slnečného žiarenia (priame znamená bez skla alebo okna.

Keď sú nainštalované potrebné dilatačné medzery a teplota je udržiavaná v rámci teplotných limitov, Pure

možno inštalovať pred veľké okná.

Skontrolujte všetky dosky, či nemajú viditeľné chyby v optimálnych svetelných podmienkach, pred aj počas

inštalácie. Dosky s defektmi sa nesmú používať.

Uistite sa, že ste zmiešali lamely z rôznych krabíc, aby ste minimalizovali rozdiely medzi odtieňmi.

To zabezpečí prirodzenejší vzhľad podlahy.

Pure nie je možné použiť v oblastiach, kde boli začlenené drenážne systémy do podlahy.

Pre dlaždice: pre každú inštaláciu použite iba jedno číslo výrobnej šarže.

Pre dlaždice a dosky: Vždy si uschovajte číslo výrobnej šarže (vytlačené na krabici), spolu s

objednávkovým formulárom/faktúrou.

3.INŠTALÁCIA

Pred montážou skontrolujte, či podlahové dosky nemajú žiadne viditeľné chyby.

Pure by mal byť inštalovaný tak, aby „plával“. To znamená, že medzi podlahou by mal byť dostatočný priestor a medzi všetkými

stenami alebo akýmikoľvek pevnými predmetmi, aby sa podlaha mohla pohybovať akýmkoľvek smerom, t.j. nemala by byť

priskrutkovaná alebo pribitá až po spodnú podlahu.

Inštalácia podlahy musí byť konečnou operáciou v projekte. Výnimočne ťažký nábytok, ako napríklad kuchynské skrinky krby, ,

systémové steny atď., nie je možné inštalovať na podlahu, pretože to obmedzuje schopnosť podlahy expandovať.

Zmerajte miestnosť, aby ste vytvorili vyvážené usporiadanie. Meraním budete môcť určiť, či prvý riadok potrebuje byť zrezaný. Prvý a

posledný riadok by nemal mať šírku menšiu ako 5 cm.

Ak prvý rad panelov nie je potrebné orezať na šírku, musíte odstrániť zámky na strane, ktorá smeruje ku stene.

Je dôležité ponechať dilatačnú medzeru po celom obvode podlahy a okolo stĺpov, potrubí, prahu atď. Táto dilatačná medzera by mala

merať aspoň 8 mm a po inštalácii podlahy by sa mala zväčšiť o 1 mm ak presahuje 8 metrov (príklad: ak má miestnosť rozmery

15x15m, dilatačná medzera by mala byť po obvode 15mm). Je potrebné poznamenať, že dilatačná medzera môže merať maximálne

15 mm.
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Najväčšia odporúčaná plocha inštalácie závisí od teploty v miestnosti.

- 5-25°C (kúrenie, vetranie a klimatizácia): 30x30m

- 5-40°C (normálne): 15x15m

- 5-70°C (extrémna): 5x5m

Ak je plocha väčšia, akoi sa odporúča pre teplotu miestnosti, je potrebné použiť dilatačný profil. Vo

všeobecnosti nie je potrebné použiť dilatačný profil vo dverných otvoroch, keď sú dodržané dilatačné

medzery a teplota v miestnosti je rovnaká, pokiaľ jedna z oboch izieb využíva podlahové kúrenie/chladenie.

Uistite sa, že inštalácia plávajúcej podlahy ostáva rovnaká po celú dobu.

V komerčných aplikáciách odporúčame použiť kovový profil BerryAlloc.

Na skladanie dosiek dokopy nepoužívajte kladivo.

Dosky narežte orezávacím nožom, dekorovou stranou nahor.

DOSKY

Na začiatku sa vždy uistite, že spoje s krátkymi koncami sú posunuté minimálne o 30 cm (= 3 zaklapávacie prvky), keď začínate ďalší

rad. Použite zostávajúci kus z predchádzajúceho radu ako prvý kus nasledujúceho radu za predpokladu, že tento kus má dĺžku

najmenej 30 cm. Na nájdenie spojenia s uzamykacími výstupkami predchádzajúceho radu môže byť potrebné odrezať ďalšiu časť zo

zostávajúceho kusu.

Pure dosky môžu byť inštalované v rôznych variantoch.

DLAŽDICE

Vždy sa uistite, že spoje s krátkymi koncami sú posunuté minimálne o 20 cm alebo 2 zaklapávacie prvky, keď začínate ďalší riadok.

Použite zostávajúci kus z predchádzajúceho radu ako prvý kus nasledujúceho radu za predpokladu, že tento kus je aspoň 20 cm dlhý.

Na nájdenie spojenia s uzamykacími jazýčkami predchádzajúceho radu môže byť potrebné rezať extra časť zostávajúceho kusu. Ak

rozmery miestnosti vyžadujú na dokončenie menšie kusy ako 20 cm vašej podlahy, tieto kusy by mali byť zlepené dohromady v

uzamykacom systéme. Kusy podlahy by sa nikdy nemali lepiť na podklad, pretože to narúša expanziu plávajúcej podlahy.
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Klikacie prvky nového riadku musia byť umiestnené presne v

strede dvoch zámkov predchádzajúceho riadku. Od druhého radu

vždy pripojte najprv krátku stranu a potom dlhú strana.

Ak chcete nainštalovať posledný rad, presne umiestnite voľný

panel na vrchu posledného položeného. Umiestnite ďalší panel

nahor až po stenu a označte panel pod ním. Odrežte označený

panel na potrebnú veľkosť a vložte ho na miesto. Táto metóda by

sa mala opakovať pre každý panel kým nebude dokončený

posledný riadok.

Pri dverových lištách položte vedľa seba panel lícom nadol hneď

vedľa dverových líšt. Prezrite si panel a potom posuňte dosku pod

lištu. Uistite sa, že tvarovanie nepodopiera podlahu.

4.DOKONČOVANIE

Pre dokonalý výsledok použite príslušenstvo Pure. Aby podlaha mala potrebnú kontrakciu a expanziu
neodporúčame pripevňovať akékoľvek príslušenstvo na podlahu. Nikdy nepokladajte soklové lišty

priamo na inštalovanú podlahu. Výrobky na trvalé tesnenie (silikón) by sa nikdy nemali používať na

utesnenie medzery medzi podlahovou krytinou a soklovými lištami/profilmi. Spoje na pevných

stavebných prvkoch (zárubne, vykurovacie potrubia, atď.) by sa nikdy nemali úplne utesniť elastickou

výplňou. Mali by ste použiť výplňový špagát ako základ pre vyplnenie dilatačných škár. Ďalšou

možnosťou na utesnenie dilatačných škár je použitie koncových profilov. Profily, zarážky dverí a

podobne by sa nemali preskrutkovať podlahovou krytinou do podkladu podlahy.

Soklové lišty Pure majú jadro MDF s obalom CV, vďaka čomu je bočná strana vodeodolná. Aby boli

úplne vodeodolné, utesnite zvislé okraje/konce pomocou vodeodolného lepidla alebo tmelu.

5. ÚDRŽBA

Zvážte odloženie niekoľkých dosiek na prípadné budúce opravy.

ROHOŽKY
Aby ste udržali podlahu v dobrom stave, je dôležité položiť ju s nepogumovaným podkladom rohožky pri

všetkých vchodoch, aby ste predišli nečistotám alebo posypu na podlahe. Umiestnenie rohožiek

eliminuje abrazívne častice poháňané obuvou a znížia poškodenie. Nepoužívať rohože s gumovou

zadnou stranou, pretože dlhodobý kontakt s gumou môže spôsobiť trvalé následky odfarbenia. Rohožky

nikdy neumiestňujte na mokrú podlahu.
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Nohy nábytku, fitness prístroje atď. by mali byť osadené negumovými kolieskami, aby sa predišlo trvalému poškodeniu vašej podlahy.

Pod rolovacie kancelárske stoličky použite vhodnú podložku.

Mali by ste použiť plstené podložky alebo ochranné nožičky na predmety, ktoré obsahujú gumu, ako sú nohy stoličiek, nábytkové

nožičky, fitness prístroje atď. Používajte biele plstené podložky, farebné môžu spôsobiť škvrny.

Každý typ podlahy čelí odfarbeniu pri dlhodobom vystavení slnečnému žiareniu. Chráňte svoju podlahu pomocou záclon a žalúzií.

ČISTENIE
Počiatočné čistenie
Najskôr odstráňte všetky nečistoty a prach z podlahy kefou alebo vysávačom. Potom vyčistite vodou a

vhodným neutrálnym čistiacim prostriedkom, aspoň dvakrát až dokým voda neostane čistá. Dôrazne

odporúčame použiť produkty čistenia vinylových dosiek BERRYALLOC. Akýkoľvek iný čistiaci prostriedok

môže obsahovať látky, ktoré poškodzujú pružnosť povrchu podlahy. Náter vrchnej vrstvy robí špecifickú

úpravu po inštalácii zbytočnou.

Pokyny na pravidelné čistenie
Vysávač alebo mokrý mop. V prípade potreby použite roztok čistej vody s miernym pH čistiacim

prostriedkom alebo emulziou na čistenie podláh pre domácnosť. Dôrazne odporúčame používať čistiace

prostriedky BERRYALLOC Vinyl Planks ako iné výrobky, ktoré môžu poškodiť povrch vašej podlahy.

Dôkladne opláchnite a nasajte zvyšky vody.

Poznámka: Podlaha môže byť šmykľavejšia, keď je mokrá. Škvrny, značky a rozliatia

treba čo najskôr utrieť.

Nepoužívajte chlórované rozpúšťadlá. Nikdy nepoužívajte vosk alebo lak.

Nikdy nepoužívajte prostriedky na údržbu, ktoré obsahujú vosk alebo olej. Nečistite podlahu s

parnými produktami (napr. parný mop).

6. INFORMÁCIE O ZÁRUKE A PODMIENKY

Záruka je platná len vtedy, ak je dôsledne dodržaný návod na inštaláciu. Viac informácií o záruke nájdete v „Záručnom

dokumente“ Pure na webovej stránke (www.berryalloc.com).

7.PRÁVNE INFORMÁCIE

Tento dokument obsahuje všeobecné pokyny na inštaláciu na základe najnovších dostupných informácií. Pre čo najlepší výsledok a

aby bola zaručená platnosť záruky, tieto pokyny by ste mali starostlivo dodržiavať. Tento dokument nahrádza všetky predchádzajúce

verzie a je platný až do odvolania. Tieto informácie sú reprezentáciou technického know-how v čase, keď bol tento dokument

vytvorený/zverejnený a môže byť zmenený, kedykoľvek doplnený alebo nahradený. Verzia, ktorá by sa mala dodržiavať, je platná v

čase inštalácie. Skontrolujte aktualizácie na: www.berryalloc.com


	Pure návod na inštaláciu 
	pure návod na inštaláciu

