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 POŽADAVKY NA INSTALACI DŘEVĚNÝCH PODLAH  

 

Obecné informace  

Dřevo je hygroskopický, tzn. „živý“ materiál. V závislosti na 
vlhkosti a teplotě okolního vzduchu materiál vydává nebo 
absorbuje vlhkost. To je spojeno se změnou jeho objemu 
(rozpínání nebo smršťování). Je proto důležité, aby mezi 
podlahou a stěnou či jinými pevnými předměty existovala 
dilatační spára, je-li dřevěná podlaha instalována plovoucím 
způsobem. Aby se zabránilo absorpci vlhkosti, je důležité 
otevírat balení až těsně před pokládkou 

 
Je důležité pečlivě dodržovat pokyny pro pokládku, aby se 
předešlo chybám a poškození podlahy.     

 
Berte na vědomí, že úroveň vlhkosti v novostavbě často 
zůstává v době instalace dřevěných podlah relativně vysoká. 

 
Aby nedošlo k poškození, je důležité, aby relativní vlhkost vzduchu 
během a po pokládce byla menší než 60%. Teplota místností a 
materiálů musí být nejméně 15 ° C. Dřevěná podlaha proto nesmí 
být pokládána, dokud nejsou všechny ostatní řemeslné práce (např. 
malíři a obkladači) dokončeny a dokud místnost nemá správné RH. 

 

Ochrana proti vlhkosti není obvykle nutná u stavebních 

podkladů, kde je relativní vlhkost pod 60%. Uvědomte 

si, že nově lité stavební podklady tento požadavek 

nesplňují, proto je vždy nutná ochrana proti vlhkosti. 

Z výše uvedených důvodů je ochrana vlhkosti povinná u 

následujících podkladů, bez ohledu na jejich stáří: 

 

• betonová podlaha ležící přímo na zemi (základové desce) 
• podlaha nad teplým nebo vlhkým prostorem 

(např.kotelna nebo prádelna) 

• konstrukční podlaha nad větraným základem pro průlezný 
prostor  

• lehké betonové konstrukce  

• podlahové topení 

 
Pokud je relativní vlhkost podkladu vyšší než 95%, parozábrana z 
plastické fólie neposkytuje dostatečnou ochranu proti vlhkosti. 
 
Dřevěná podlaha by měla být rovnoměrně rozložena, dokonce i v 
malých oblastech, jako jsou haly nebo malé místnosti.Rovnoměrné 
rozložení krátkých spojů zajistí, že podlaha zůstane rovná i při 
sezónních změnách klimatu. 
 
Produkty Kährs a způsoby instalace se řídí pokyny dle AMA Hus (v 
souladu se švédským stavebním předpisem - AMA Hus)
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Příprava 

• Podlahu skladujte v jejím obalu. Obr.1O 

• Balíky otevírejte jednotlivě pouze během 

pokládky. 

• Před pokládkou si pečlivě přečtěte návod k pokládce. 
• Podklad musí být suchý, rovný, čistý a pevný Obr.2. 

Koberce odstraňte. Pro pokládku na EPS si stáhněte 

naši brožuru Požadavky na podlahové krytiny a 

podlahové vytápění z našeho profesionálního webu na 

www.kahrs.com. 

• Zkontrolujte, zda je podklad pod měřenou délkou 2 m a 

0,25 m rovný. Pokud jakákoli nerovnost překročí ± 3 mm 

nad 2 m nebo ± 1,2 mm nad 0,25 m, musí se podlaha 

nejprve vyrovnat. (HusA-MA98, tabulka 43.DC / -1 třídy 

A a MDB.3). Kährs také akceptuje měřenou délku 1 m. 

Tolerance je v tomto případě ± 2 mm. Obr.3 

• Zkontrolujte vlhkost podkladu. Podlahy skládající se z 

nově litých betonových trámů nebo lehkých betonových 

trámů, podlahy nad teplými nebo vlhkými oblastmi, nad 

základy pro průlezný prostor  nebo nad podlahovým 

topným systémem, musí být nejprve chráněny fólií z 

polyethenu (PE)  proti vlhkosti, odolnou proti stárnutí o 

tloušťce 0,2 mm. Položte fólii s min. přesahem 200 mm. 

Podklad musí být důkladně očištěn, aby se zabránilo 

tvorbě plísní. Pokud je relativní vlhkost podkladu vyšší 

než 95%, parotěsná fólie nezajistí dostatečnou ochranu 

proti vlhkosti.

Relativní vlhkost v místnosti by měla být mezi 30-60% RH. Teplota 

místnosti a lamel musí mít alespoň 15 ° C. Obr.1  

• Tam, kde to připadá v úvahu, lze na horní stranu fólie 

položit mezivrstvu pro snížení dopadové hlučnosti. 

Používejte pěnovou podložku o tloušťce  2–3 mm schválené 

kvality - Káhrs Tuplex nebo plstěnou podložku. 

• V úzkých místnostech pokládejte lamely v dlouhém 

směru. Podlaha se s měnící se vlhkostí vzduchu hýbe, 

z toho důvodu jsou nutné dilatace. Z praktických důvodů 

je vhodné pro podlahy široké <6 m dodržet dilatační spáru 

10 mm vedle stěn a pevných předmětů (schody, sloupy, 

zárubně atd.). Pro větší podlahové plochy (šířka > 6 m) 

dodržujte dilatační spáru 1,5 mm na metr šířky podlahy. 

Dilatační spára musí být dodržena okolo celé podlahy. Pro 

14 a 15 mm vícevrstvé podlahy se systémem  Woodloc®5G 

je maximální šířka podlahy 15 m a maximální délka 25 m. 

• Poškozené nebo vadné lamely odložte stranou, mohou 

být užitečné pro dokončení. Samozřejmě si můžete 

jakékoli poškozené lamely vyměnit v místě zakoupení. 

 

V případě chyby mohou být lamely se spojem Woodloc®5G rychle a   
snadno demontovány a znovu položeny, což zjednodušuje postup. 
Spoj Woodloc®5G pomáhá snižovat chyby během pokládky. 

 
V případě, že chcete položit podlahu na jinou konstrukci, než která 

je popsána v naší brožuře Požadavky na podlahu a podlahové 

vytápění, pokud chcete položit podlahu ve velké ploše nebo pokud je 

cokoli jiného nejasné, doporučujeme vám poradit se s dodavatelem 

podlahy.

  3  

2   1  
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POKLÁDKA DŘEVĚNÝCH PODLAH KÄHRS NA PODLAHOVÉ TOPENÍ  

 
Před zahájením pokládky se ujistěte, že byly dokončeny  
všechny potřebné zkoušky podlahového vytápění. 

 
POKLÁDKA 

Pracovní teplota (materiál, podklad a teplota 

vzduchu v místnosti) během pokládky musí být 

nejméně 15 ° C. Stejně jako u pokládky, kde není 

podlahové topení, musí být relativní vlhkost 

vzduchu (RH) 30 - 60%, a to před, během pokládky   

i  po ní.

 

Berte na vědomí, že studený podklad se zahřívá pomaleji 

než vzduch v místnosti 

 
Upozorňujeme, že požadavek na dilatační spáry v prostoru dveří je 
vyšší u podlahového vytápění, protože podlaha se pohybuje více. 
Pamatujte, že podlaha umístěná nad podlahovým vytápěním je 
citlivější na vlhkost (vysoká relativní vlhkost) než nevyhřívaná 
podlaha, protože obsah vlhkosti podlahy se mění v širším rozsahu 

 
Parozábrana schváleného typu je povinná.
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DŮLEŽITÉ ASPEKTY PŘED POKLÁDKOU 

 

Plánování pokládky 

Dřevěné podlahy nesmí být pokládány, dokud nebudou 
provedeny všechny ostatní práce, např. malování, tapetování a 
obklady. Stavební plocha musí mít správné RH. Tím se zabrání 
znečištění podlahy a vlhkosti. 

 
Pokládka podlah je jednodušší, pokud jsou architrávy atd. 
namontovány později. 

 

Skladování 

Dřevěné podlahy musí být skladovány v oblasti, kde je RH nižší 
než 60%. Neotevírejte balíky, dokud nejste připraveni k 
pokládce. Balíky otevírejte pouze v případě potřeby během 
instalace. 

 
Před pokládkou dřevěné podlahy se ujistěte, že materiál má 
minimální teplotu 15 ° C (2-3 dny skladování ve vytápěném 
místě, než balíky dosáhnou správné teploty). Správné teploty 
může být dosaženo rychleji, pokud naskládáte balíky do více 
hromádek namísto jedné hromady. Pokud byl ochranný obal 
poškozen, zalepte ho páskou, aby nedošlo k poškození obsahu 
vlhkostí. 

 

Pokládka lamel do vzorů 

Lepení k podkladu doporučujeme, pokud se lamely pokládají 
v jedné místnosti různými směry. Podlahy se spojem 
Woodloc®5G nelze pokládat konci proti dlouhým stranám. 

 

Příslušenství a vybavení 

Příslušenství, kuchyňské ostrůvky, příčky atd. nesmí být 
připevněny k podlaze (při plovoucí instalaci). Mohou být 
upevněny k podlaze za předpokladu, že je okolo umožněn 
prostor (dilatační spára), aby se zabránilo pevnému objektu 
tlačit na podlahu. 

 
Moderní kuchyňské jednotky jsou obvykle připevněny ke zdi a 
opěrné nohy jsou v přední části spočívající na podlaze. To 
obvykle nemá žádný význam pro podlahu. Pokud je však 
pracovní deska vyrobena z mramoru, žuly nebo jiného těžkého 
materiálu, neměly by nohy spočívat přímo na podlaze, aby se 
zabránilo jejímu znehybnění. 

 
Mají-li na podlaze stát kamna na dřevo apod, položte např. 
dřevotřískovou desku na plochu o něco menší než je plocha 
zástěny proti jiskrám, což umožní nejen volný pohyb podlahy, 
ale v případě potřeby také usnadní výměnu lamel v blízkosti 
kamen. Dřevotřísková deska také drží váhu kamen. 
Nezapomeňte na dilatační spáru. 

 

Rozložení pokládky 

Změřte šířku místnosti a vypočítejte šířku poslední řady 
lamel. Pokud je menší než 30 mm, měli byste oříznout i první 
řadu lamel tak, aby se vyrovnala šířka první a poslední řady. 
Nezapomeňte zahrnout dilatační spáru. 

 
Při pokládce podlahy se spojem Woodloc® je snazší, pokud 

začnete na delší straně s více dveřmi. Pokud jsou dveře po 

krátké straně místnosti, začněte každou řadu lamel tam. 

Lamely lze instalovat zleva i zprava a také „pozpátku“. Pokud 

je oblast geometricky složitá, pečlivě přemýšlejte o nejlepším 

způsobu pokládky, kde byste měli začít pokládat a vhodná 

místa pro dilatační spáry. Pečlivě plánujte, abyste se vyhnuli 

překročení maximální šířky (max.15 m pro 14 a 15 mm 

vícevrstvé parkety se spojem Woodloc®5G) a zajistili 

odpovídající rozměry soklové lišty. 

 

Dilatační spáry 
Přirozené sezónní výkyvy způsobují určité pohyby (rozpínání a 
smršťování) v dřevěných podlahách. 

 
Z tohoto důvodu nesmí být podlaha položena příliš blízko 
sousedních stěn nebo jiných pevných předmětů. Podél každé 
hranymusí být dilatační spára. 

 
Podlaha musí být schopna roztahovat se na prahy, zárubně, topné 
trubky, sloupy, schody, dlážděné podlahy, další parketové podlahy 
atd. Je důležité zajistit, aby smrštění způsobené změnami klimatu 
v zimě bylo zakryto také soklovou lištou. 

 
V podlahách se spojem Woodloc®5G se obvykle nevyskytují mezery 
způsobené smršťováním, ale projeví se na vnějších hranách. 

 
Dilatační spára mezi dvěma místnostmi/podlahovými oblastmi může 
být zakryta prahem. 

 
Pamatujte, že šířka dilatační spáry je součet šířek dilatačních 
spár pro každou spojovací oblast. 

 
Při dodání dřevěných podlah odpovídá jejich vlhkost přibližně 40% RH 

 
RH podlahy se obvykle pohybuje v sezonním období mezi 

30% a 60%. Dřevěná podlaha musí být schopna se pohybovat 

s kolísáním vlhkosti, což způsobuje její rozpínání i 

smršťování. 

 
Velikost dilatační spáry v mm se počítá pomocí vzorce: 1,5mm/1m 
šířky podlahy. (Neměla by být nikdy menší než 10 mm). 

 
Prostor široký 4 m by proto měl mít mezi podlahou a všemi pevnými 
předměty dilatační spáru 4 x 1,5 mm = 6 mm. Z praktických důvodů 
je vhodná dilatační spára 10 mm pro podlahy menší než 6 m. 

 
Graf: Pohyby dřevěné podlahy absorbující a vydávající 

vlhkost 
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Mějte na paměti, že rozměry lišty nesmí nikdy určovat 
velikost dilatační spáry. U velkých podlahových ploch proto 
musí být lišta vybrána na základě požadované velikosti pro 
dilatační spáru a ne naopak. 

 
Jedním z řešení situace, která vyžaduje širokou lištu: V 

nových budovách je jednoduchým způsobem umožnění 

dalšího pohybu podlahy ukončení nástěnných panelů 

bezprostředně nad povrchem podlahy. Např. nástěnný 

sádrokarton o tloušťce 13 mm poskytne přídavných 13 mm 

prostoru. To umožňuje použití tenčí soklové lišty,než by bylo 

jinak nezbytné. 

Nabídka příslušenství zahrnuje instalační klíny, které se snadno 
používají, aby byla zajištěna dostatečná a přesná dilatační spára. 

 
Ujistěte se, že podlaha nespadá pod nástěnný panel (např. 
sádrokarton). 

 
K dispozici jsou různé typy lišt (viz www.kahrs.com). 

 
Výpočet tloušťky soklové lišty 

Ujistětě se, že podlaha nekončí pod nástěnným panelem! 
 

  
1. Šířka podlahy x 1,5 = dilatační spára v mm 

2. Dilatační spára 

3. Dilatační spára x 1,5 = minimální tloušťka lišty v 

mm

 
  Minimální tloušťka soklové lišty pro různé šířky podlahy 
  

Šířka podlahy 1 Dilatační spára2 Přídavné krytí Tloušťka lišty 3 

4 m 6 mm 3 mm 15 mm* 

6 m 9 mm 5 mm 15 mm* 

8 m 12 mm 6 mm 18 mm 

10 m 15 mm 7 mm 22 mm 

12 m 18 mm 9 mm 27 mm 

15 m 22 mm 11 mm 33 mm 

18 m 27 mm 13 mm 40 mm 

 

* Protože se doporučuje dilatační spára minimálně 10 mm. 

 

Nerovný podklad 

Pokud jsou během plovoucí instalace zaznamenány malé 
prohlubně v podkladu, mohou být vyplněny plstěným papírem 
(maximálně 3 vrstvy s podlahovým vytápěním). Nepoužívejte 
více než jednu vrstvu podložky Cellofloor, protože je příliš 
měkká. 

 

Volba směru pokládky, max. šíře 

Doporučujeme pokládat podlahu podélně, protože lamely se 

pohybují méně po své délce než přes jejich šířku. V úzkých 

oblastech, jako jsou haly, je obzvláště důležité, aby lamely 

ležely rovně proti podkladu a musí být pokládány podélně.

 

Pokládání diagonálně je časově náročnější, ale může být 

vzhledově velmi poutavé. 

 
Pamatujte, že nesmí být překročena maximální šířka (v pravém 
úhlu k lamelám) - max. 15 m. Pokud je podlaha širší, musí být 
rozdělena dilatační spárou. Berte na vědomí, že odpad bude o 
něco vyšší (8–10%). Zvláštní pozornosti je třeba, pokud místnost 
nemá jednoduchý geometrický tvar. 

 

Čistota podkladu 

Nikdy nenechte piliny nebo jiné organické zbytky na podlaze. 

Existuje vysoké riziko růstu plísní ve vlhkém prostředí, které 

vzniknou, pokud je na organické materiály položena parozábrana, 

která je nutností.
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DŮLEŽITÉ ASPEKTY BĚHEM POKLÁDKY

 

Požadavky na teplotu a vlhkost 

Pracovní teplota při pokládce by měla být min 15 ° C. To platí 
jak pro lamely, tak pro vzduch v místnosti. Relativní vlhkost 
vzduchu musí být před pokládkou, během pokládky a po ní mezi 
30-60%. 

 

Otevření balíků 

Pokud jsou balení otevřena příliš brzy, lamely mohou 
absorbovat vlhkost a rozšířit se, což ztěžuje jejich spojení. 
Pokud byly balíky otevřeny, musí být pečlivě znovu utěsněny 
páskou, aby se zabránilo vniknutí vlhkosti a nežádoucímu 
ovlivnění lamel. 

 

Kontrola 

Vždy je snazší opravit závady, pokud jsou objeveny včas. Při 
pokládce podlahu vždy zkontrolujte. Vadný produkt lze 
samozřejmě vyměnit u dodavatele. Nesmí se používat lamely se 
zjevnými vadami, které jsou zjistitelné před instalací. Vždy se 
ujistěte, že kontrola i pokládka jsou prováděny při dobrém 
světle. Obr. 1. 

 

Koncové spoje v malých plochách 

Dokonce i malé plochy musí být rozloženy nepravidelně, to 
znamená, že všechny podlahové plochy musí mít koncové spoje. 
Koncové spoje sousedících řad musí být rozloženy nejméně o 
500 mm, aby se zajistilo, že podlaha zůstane během 
klimatických změn rovná. Jinak existuje riziko, že by se podlaha 
mohla ve vysoké relativní vlhkosti ohýbat. Obr.2 

 

Lepení spojů 
Za normálních okolností by se lepidlo nemělo používat na lamely 
se spojem Woodloc®5G. Pokládka je však někdy snazší, pokud je 
na 1/3 hrany zámku naneseno lepidlo (viz obrázek). Lamelu lze 
zaklepat na místo a spoj bude dostatečně silný díky široké 
oblasti lepidla. Obr. 3. 

 
Odchylky ve vzoru 

V souladu s HusAMA jsou povoleny drobné odchylky u 

vzorů, ke kterým dochází během výroby. Mohou se 

vyskytnout u některých podlah z kolekce European 

Renassaince a u podlah s Holandským vzorem. Při 

pokládání lamel s Holandským vzorem musí příčný pás 

zapadnout do středu podélného pásu v sousední řadě 

lamel.

 

 

Prostor dveří 

Podlahy instalované mezi dveřními otvory nebo oblouky musí být 
rozděleny dilatační spárou, která je poté zakryta prahem nebo 
lištou. Je-li existující práh upevněn k podkladu, musí mezi 
dřevěnou podlahou a prahem existovat dilatační spára stejného 
rozměru jako ostatní dilatační spáry v místnosti. Vezměte na 
vědomí, že v souladu s RA98 existuje větší požadavek na dilatační 
spáru ve dveřních otvorech, kde je namontováno podlahové 
vytápění. Práh lze také odstranit, a poté znovu namontovat, pokud 
je podlaha položena s dilatační spárou pod prahem. Pokud je práh 
příliš vysoký, lze dveře podle toho oříznout. Řezání dveří je snazší, 
pokud označíte čáru řezu páskou a použijete jemně ozubenou pilu. 
Obr. 4. 

 

Upevnění soklových list 

Lišty nesmí na dřevěnou podlahu tlačit, protože by ji mohly 

držet na místě. Lišty mohou být připevněny ke stěnám 

hřebíky, šrouby nebo lepidlem. Soklové lišty musí být 

přizpůsobeny velikosti dilatační spáry. 

 

Ohýbání 

Cíleně vyrábíme lamely, které jsou podélně mírně vypouklé, aby  

bylo možné podlahu snadno pokládat. Lamely s ohybem do 20 mm 

lze pokládat, aniž by ovlivnily výsledek podlahy. Nezapomeňte 

rozložit koncové spoje dle pokynů k pokládce.

 
 

  1  
 
 
 
 
 
 
 

 

  2  
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DŮLEŽITÉ ASPEKTY PO POKLÁDCE 

 
 
Rozlité kapaliny musí být okamžitě setřeny. To je obzvláště 
důležité pro buk a tvrdý javor, protože se kvůli větší citlivosti 
na vlhkost pohybují více než jiné druhy dřeva. 

 

Dodatečná povrchová úprava 

Doporučujeme provést první údržbu u olejovaných podlah 

ihned po instalaci. Použijte Kährs Satin Oil a postupujte 

podle pokynů na balení. 

 
Podrobnější informace o péči a údržbě naleznete v brožuře 
Průvodce pro údržbu a péči (ke stažení na www.kahrs.com 

 

Ochrana podlahy 

Pokud mají být v místnosti, kde byla podlaha položena 
prováděny další práce, musí být podlaha chráněna 
propustným materiálem (např. papír). Zkontrolujte, zda to 
nezmění barvu podlahy. Uvědomte si, že některé běžně 
používané typy papírů neumožňují průchod vlhkosti a mají 
voskový povlak, který může být přenesen na dřevěnou 
podlahu. To způsobuje nežádoucí změny lesku. 

 

Bílé zboží obvykle nemá dostatečně velká „kolečka“, aby 
nedošlo k poškození, pokud se pohybuje po podlaze, v tomto 
případě podlaha vyžaduje mnohem větší ochranu než samotný 
ochranný papír.

   

Páska 
Pásku lepte pouze na ochrannou krytinu, ne na dřevěnou podlahu. 
Mnoho typů pásek přilne k podlaze tak pevně, že při odstranění 
zvednou lak. Čím déle je páska ponechána na svém místě, tím větší 
je riziko, že k laku příliš přilne. 

 

Větrání 

Pokud je podlaha pokládána v nové budově, zajistěte dostatečné 
větrání, abyste zabránili poškození podlahy vlhkostí budovy. Pokud je 
relativní vlhkost vyšší než 60%, může dojít k trvalé deformaci. 
 

Barevné změny 

Dřevo je přírodní materiál, který postupně "zraje" ke své přírodní 
barvě. Pro dosažení rovnoměrné barevnosti povrchu, několik měsíců 
po pokládce nepokládejte na podlahu koberce. Pokud se již lehké 
změny, např. kvůli kobercům, objevily, po vystavení dennímu světlu 
se podlaha rychle barevně vyrovná. 

 
Další informace ohledně barevných změn pro váš konkrétní 

produkt je k dispozici v našem technickém listu. Pro více 

informací kontaktujte zákaznickou podporu. 

http://www.kahrs.com/


PŘÍRUČKA PRO INSTALACI DŘEVĚNÝCH PODLAH 
KÄHRS 

10 

 

  4    5    6  

 

INSTALAČNÍ A MONTÁŽNÍ POKYNY 

 

Pokyny pro instalaci parozábrany a podložky 

1.Polyethenová fólie o tloušťce 0,2 mm odolná proti stárnutí 
se používá jako parozábrana a musí být pokládána s 
přesahem nejméně 200 mm. Parotěsná fólie musí být v 
konstrukci co nejblíže podlaze, ale pod podložkou. Při 
instalaci EPS musí být parozábrana umístěna pod izolaci. 
Jakmile je fólie položena, nechoďte po ní. 

 
Pamatujte, že ve vlhkém prostředí je organický material 
náchylný k plísni. 

 
2.Plstěný papír (1 mm) musí být pokládán vždy na parozábranu. 
Může být také použit k vyrovnání menších prohlubní v podkladu 
(maximálně tři vrstvy s podlahovým vytápěním) nebo může být 
také použit v pásech jako mezivrstva pro podlahu o tloušťce 20 
mm instalovanou plovoucím způsobem na latě. 

 
3.Cellofloor (podložka z polyethenové pěny 3 mm), (30 kg / m3) 
musí být pokládána tupými hranami. Cellofloor v pásech je také 
ideální mezivrstvou pro 20 mm podlahu instalovanou na latě 
plovoucím způsobem. Nikdy nesmí být položena více než jedna 
vrstva. 

 

4.Podložka Kährs Tuplex, 3 mm silná PE fólie s 

polystyrénovými granulemi je kombinovaná podložka. Musí 

být položena tak, aby textová strana směřovala nahoru a 

integrovaná záložka 200 mm směrem ven. Záložka je 

sklopena dolů a další pás je položen přes ni tupou 

hranou.Tím je zajištěna funkce parozábrany. Má-li být 

Káhrs Tuplex spojen na krátkých koncích, musí být na spoj 

položen 400 mm široký PE pás silný 0,2 mm, aby se zajistila 

nepropustnost. Takto instalovaná podložka  Káhrs Tuplex 

působí jako parozábrana i podložka. Nesmí být položena 

více než jedna vrstva.

 

 

5.Speciální podložka Kährs je optimální třívrstvá konstrukce 

s vysokou hustotou a měkkostí pro vynikající redukci hluku 

(až o 25%), včetně bariéry proti vlhkosti. Podložka je 

vyrobena ze síťovaného polyethylenu, polyolefinu, minerálů 

a bariéry proti vlhkosti z polyethylenu včetně 60 mm přesahu 

a těsnicí pásky. Položte první pás černou stranou nahoru. 

Další pás položte přes překrytí tupými hranami. Utěsněte 

spoj pomocí předchystané pásky. Pokud musí být podložka 

spojena na krátkých koncích, musí být na spoj položen 400 

mm široký PE pás silný 0,2 mm, aby se zajistila 

nepropustnost. Takto instalovaná podložka  Káhrs Tuplex 

působí jako parozábrana i podložka. Nesmí být položena více 

než jedna vrstva. 

 

6.Ochranný papír Kährs pokládejte fólií stranou dolů. Ochranný papír 

se používá k ochraně podlah před rozlitím a lehkým opotřebením po 

pokládce. Na dřevěnou podlahu ochranný materiál nelepte. Pokud 

mají být těžké předměty přemisťovány po podlaze (např. lednice 

nebo mrazák s malými „kolečky“), musí být zajištěna větší ochrana. 

Před položením ochranného papíru důkladně vyčistěte podlahu. 

Dávejte pozor na písek, který se může protlačit skrze papír. 

Ochranný papír je biologicky rozložitelný a recyklovatelný.

 
 
 
 
 

 

   

  3    2    1  
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Používání nástrojů a příslušenství 
1.K pokládce lamel se spojem Woodloc® se používá 
příklepový blok. Umístění lamel vyžaduje pouze lehké 
poklepání na jejich okrajích. Držte příklepový blok 
podélně proti okraji lamely. Udržujte jeden konec v 
kontaktu s okrajem lamely a blokem ji přiklepněte. Tím se 
zajistí správná síla a nedojde k poškození lamely. 

 

2.Poslední řadu vložte pomocí dorážedla.

3. Káhrs lepidlo na dřevěné podlahy. Jednosložkové lepidlo na 

bázi polyvinyl acetátu používané pro tradiční spoje a pro 

speciální řešení se spojem Woodloc®. Musí být uchováván mimo 

dosah dětí. Zajistěte dobré větrání. Lze skladovat při -15 ° C. 

 
4. Při pokládce použijte montážní klíny (s „drážkami“) k vytvoření 

dilatačních spár mezi podlahou a sousedními povrchy. Použijte 

dva nebo více, v závislosti na velikosti dilatační spáry. Po 

dokončení pokládky klíny vyjměte.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
 

  2  1 
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NÁVOD NA POKLÁDKU DŘEVĚNÝCH PODLAH KÄHRS SE SPOJEM WOODLOCK®5G 

 

Používejte instalační nástroje Kährs 
 
Příprava 

• Nezapomeňte použít parozábranu, je-li vyžadována. 

• Nejprve vypočítejte, kolik je k pokládce potřeba lamel. 

Pokud je šířka poslední řady menší než 30 mm, zařízněte 

také první řadu. Při pokládce podlah se spojem 

Woodloc® je snazší začít na straně s více dveřmi. Pokud 

jsou dveře na krátké straně místnosti, začněte každou 

řadu lamel tam. Lamely lze pokládat zleva i zprava. 

• Maximální šířka podlahy je 15 metrů. Pokud je podlaha 

širší, kontaktujte výrobce Kährs. 

 
1. Začněte v jednom rohu a pracujte zleva doprava. Mezera 

mezi dlouhou stranou a stěnou může být nastavena, jakmile 

jsou položeny tři řady. 

 
2. Přiložte další lamelu pod úhlem proti první a rovně položte 

dolů. Stejným způsobem dokončete první řadu. 

 
3. Zařízněte poslední lamelu první řady na správnou délku a další 

řadu začněte se zbývajícím kusem. Koncové spoje mezi 

lamelami musí být rozloženy min o 500 mm. 

 

4–5. Při pokládce je důležitý úhel, který by měl být přibližně 

20 ° (max. úhel 30°). Při instalaci lamel začněte umístěním 

lamel do drážky předchozí řady. 

 

6–7. Umístěte lamelu pod správným úhlem (20–30 °). Nastavte 

lamelu do polohy tak, aby se obě krátké strany v rohu 

dotýkaly (viz obrázek). Ujistěte se, že ve spoji není prach ani 

jiné částice. 

 

8–11. Položte lamelu do polohy zarovnané s předchozí 

lamelou. Pro usnadnění použijte příklepový blok Kährs. 

Umístění lamel vyžaduje pouze lehké poklepání na jejich 

okrajích. Držte příklepový blok podélně proti okraji lamely. 

Udržujte jeden konec v kontaktu s okrajem lamely a lehce 

přiklepněte pomocí bloku. To aplikuje správnou sílu a 

nehrozí poškození lamely. 

 
 
 
 

3 

7 

9 8 

1 
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6 
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12. Jakmile jsou položeny tři řady, lze nastavit dilatační 

spáry. Umístěte klíny mezi podlahu a zeď. 

 
13. Poslední lamelu je potřeba zaříznout na správnou šířku. 

Položte poslední lamelu na předposlední řadu lamel s cca 5 

mm přesahem ke zdi. Označte oblast řezání pomocí zbylého 

kusu lamely. 

 

Demontáž 

A, B, C. Již položené lamely lze demontovat. 

Nadzdvihněte celou řadu a vysuňte ji stranou. Odemkněte 

krátký konec spoje posunutím lamel vodorovně podél 

krátké strany spoje. 

 
Několik problémů, které lze snadno vyřešit. 

D. Vyvrtejte otvory v lamele pro umístění topných trubek. 

Otvory musí být min. o 20 mm větší než průměr trubky. 

Vyřízněte jako na obrázku. Po položení lamely nalepte výřez 

na místo a otvor zakryjte objímkou nebo rozetou. 

 
E. Pokud potřebujete oříznout dveřní rám, použijte lamelu jako 

vodítko pro získání správné výšky. Pokud je potřeba lamelu 

zaklepat podélně, vložte do spoje malý výřez z konce lamely, 

což ochrání konec lamely před poškozením. 

 
F. Vždy začněte každou řadu lamel od strany dveří. To 

usnadňuje zasunutí lamely pod rám. U podlah se spojem 

Woodloc®5G lze ostatní lamely v řadě pokládat zleva i 

zprava. 

 
G. Někdy je nutné lamely přizpůsobit dveřnímu rámu nebo je 

nutné dveřní rám zaříznout. Umístěte lamelu co nejblíže k 

rámu a opatrně ji z krátkého konce zaklepejte na místo. 

Chraňte desku výřezem. 

 
H. V případě, že nemůžete naklonit lamelu pod dveřní rám, 

seřízněte 2/3 zámkového spoje, což vám umožní zasunout 

desku na místo. Naneste lepidlo na spodní část zámku, aby 

nedošlo k oslabení spoje. 

 
I. Pokládka podlah je jednodušší, pokud jsou architrávy 

atd. namontovány později. 
 

 A   B  

 C  

 D   E  
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NÁVOD NA POKLÁDKU DŘEVĚNÝCH PODLAH KÄHRS NA EXPANDOVANÝ PĚNOVÝ POLYSTYREN 
150 kPa (V DOMÁCÍM UŽITÍ) 

 

Pěnové desky musí splňovat min. skupinu M, napětí v tlaku 

= 150 kPa (hustota 30 kg / m3). Je důležité, aby byly 

navrženy pro tuto aplikaci, a aby splňovaly požadavky na 

toleranci tloušťky a hustotu. Hustota musí být v rozmezí ± 

10%. 

 
Aby nedocházelo k nežádoucímu prohýbání podlahy, musí 

být tolerance tloušťky dílců  ± 0,5 mm. Ze stejného důvodu 

se nesmí používat prohnuté dílce. 

 
Pěnové dílce položte v pravém úhlu ve směru, ve kterém bude 

podlaha položena, a rozložte je tak, aby podél lamel nebyly 

žádné nepřetržité spoje. Celý podklad musí být pokryt 

pěnovými dílci tak, aby podlahu plně podpíraly. 

Zvláštní pozornost je třeba věnovat oblastem s topnými 

trubkami, dveřními prostory atd. Na některých místech může 

být vyžadováno vyztužení dřevěnými latěmi. Postupujte 

podle pokynů výrobce. Pokud se po pěnových dílcích musí 

chodit před pokládkou podlahy, proveďte ochranná opatření, 

aby nedošlo k jejich promáčknutí. 

 
Mezivrstva 

Mezi dílce a dřevěnou podlahu musí být instalována 

mezivrstva, aby se zabránilo pískání. 

 
 
 
 

 

NÁVOD NA POKLÁDKU DŘEVĚNÝCH PODLAH KÄHRS NA EXPANDOVANÝ PĚNOVÝ 
POLYSTYREN 250 kPa (VEŘEJNÉ PROSTORY) 

 

Pěnové desky musí splňovat min. skupinu T, napětí v tlaku = 

250 kPa (hustota 40 kg / m3). Je důležité, aby byly navrženy 

pro tuto aplikaci, a aby splňovaly požadavky na toleranci 

tloušťky a hustotu. Hustota musí být v rozmezí ± 10%. 

 
Aby nedocházelo k nežádoucímu prohýbání podlahy, musí být 

tolerance tloušťky dílců  ± 0,5 mm. Ze stejného důvodu se 

nesmí používat prohnuté dílce. 

Pěnové dílce položte v pravém úhlu ve směru, ve kterém bude 

podlaha položena, a rozložte je tak, aby podél lamel nebyly 

žádné nepřetržité spoje. Celý podklad musí být pokryt 

pěnovými dílci tak, aby podlahu plně podpíraly. Zvláštní 

pozornost je třeba věnovat oblastem s topnými trubkami, 

dveřními prostory atd. Na některých místech může být 

vyžadováno vyztužení dřevěnými latěmi. Postupujte podle 

pokynů výrobce. Pokud se po pěnových dílcích musí chodit 

před pokládkou podlahy, proveďte ochranná opatření, aby 

nedošlo k jejich promáčknutí. 
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Pokyny pro doplňkové produkty 

1. Potrubní krytky se používají ke skrytí dilatačních spár na 

trubkách topení. Polovina krytky je nalepena kolem trubky 

(viz obrázek). Velikost Ø 50 mm pro trubku 18 

 
2. Rozety na trubky se používají k zakrytí dilatačních spár 

kolem trubek radiátorů atd. Změřte, kde by měl být otvor, a 

vyvrtejte otvor pro trubku pouze o něco větší než je trubka. 

Pomocí lepidla na dřevo přilepte polovinu rozety okolo 

trubky (viz obrázek). Velikost 50 x 110 mm 

 
3. Tmel na dřevo se používá k vyplnění malých trhlin atd. Je-li 

vyžadováno velké množství tmelu, může být nutné nános 

zopakovat, protože se může propadnout. K ošetření vždy 

použijte retuš Touch-up lak nebo Touch-up olej dle povrchové 

úpravy. Tmel je k dispozici v 11 různých barvách, aby 

vyhovoval druhu dřeva. 

 
4. Retuš Touch-up lak (na vodní bázi) se používá na opravy 

drobných poškození a škrábanců na UV lakovaných 

podlahách a na opravy pomocí tmelu. 

Má stejný lesk jako saténový lak a matný lak (30° a 10° 

Gardner). Dodáváno ve skleněné lahvičce (30 ml) se 

štětcem. Chraňte před mrazem. Doba použitelnosti 

nejméně jeden rok od data výroby. 

 
5. Retuš Touch-up olej se používá k opravě drobných poškození 

a drobných škrábanců na olejovaných podlahách a k 

opravám pomocí tmelu. Má stejný lesk jako UV olej (10° 

Gardner). Dodáváno ve skleněné lahvičce (30 ml) se 

štětcem. 

 
6. Opravný set Kährs Repair Kit je sada na opravu malých trhlin 

a drobných poškození. Sada obsahuje tavící zařízení, tvrdý 

vosk, špachtle, fixy, Touch-up  laky a oleje a návod. 

 
7. Opravný set Kährs Repair Kit PRO je sada na opravu malých 

trhlin a drobných poškození. Sada obsahuje tavící zařízení, 

tvrdý vosk, špachtle, fixy, Touch-up  laky a oleje a návod. 
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POLITIKA SPOLEČNOSTI KÄHRS OHLEDNĚ VAD A ZAMÍTNUTÍ MATERIÁLU BĚHEM INSTALACE 

V případě pochybností o kvalitě, třídění nebo vizuálních vad 

je důležité, aby reklamace byla podána před pokládkou 

podlahy. Instalace produktu bude považována za přijetí jeho 

kvality při doručení. 

 
 


