Pokyny k instalaci wineo – zámkový systém CONNECT®
Nářadí k instalaci wineo – zámkový systém CONNECT®
• Ořezávací nůž s lichoběžníkovou čepelí
• Návod k pokládce / měřící pásmo
• Bílé gumové kladívko nezanechávající šmouhy • Dilatační klínky
• Tužka / T-příložník
Příprava a důležité informace pro instalaci
2.1 Prohlídka zboží
Ujistěte se, že doručená podlahovina není poškozená a je v perfektním stavu.
Reklamace nelze provádět na zboží, které bylo řezané na určitý rozměr nebo již bylo
položeno. Můžeme Vám zaručit, že produkty budou dodány pokaždé ze stejné šarže.
2.2 Aklimatizace
Wineo – zámkový systém CONNECT ® je třeba aklimatizovat minimálně 24 hodin v
prostředí, kde budou dílce instalovány a za následujících podmínek.
2.3 Podmínky pro pokládku
Wineo – zámkový systém CONNECT® je třeba skladovat při pokojové teplotě od 18°C
do 25°C. Vezměte prosím na vědomí, že teplota podkladu nesmí klesnout pod 15° C.
2.4 Podmínky podkladu
Připravte podklad v souladu s ČSN Normou 74 4505.
Textilní podlahové krytiny musí být odstraněny. Pokud to bude možné, doporučujeme
odstranění starých podlahových krytin.
Poznámka: Podlahář je povinnen řešit s investorem případné obavy při provádění
svých kontrol před instalací podlahové krytiny. Zejména když objeví:
• větší nerovnosti,
• praskliny v podkladu,
• nedostatečně suchý podklad,
• nedostatečně pevný, příliš porézní a příliš drsný povrch podkladu,
• kontaminovaný povrch podkladu, např. způsobený olejem, voskem, lakem, zbytkem
barvy,
• nesprávnou výšku povrchu podkladu v porovnání s výškou přiléhajících
stavebních prvků,
• nevhodnou teplotu podkladu,
• nevhodné vnitřní klima,
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• chybějící protokol topné zkoušky pro vytápěné podlahové konstrukce,
• žádné nebo nedostatečné měřící body označené pro vytápěné podlahové konstrukce
• chybějící návod k pokládce
2.5 Použití podkladové podložky silentCOMFORT
Doporučujeme použít podložku silentCOMFORT od Windmöller flooring products
GmbH.
Tato podložka nabízí následující výhody:
• Překlenutí nerovnoměrných mezer v podloží, např. při instalaci na keramické
dlaždice, dřevěné podlahy atd
• Optimalizaci pro chůzi a zmírnění vlivu hladiny hluku
• Maximálně neklouzavý povrch
• Minimalizaci křupání zvuků z možných zbytkových nečistot na podkladu
• Maximalizaci snadné chůze a pohodlí
• Chrání před interakcí se současnými podklady
Doporučujeme použití silentCOMFORT při instalování na:
• Laminátové podlahy / parkety
• Keramické desky (požadavky na spáru: <5 mm široká / <2 mm hluboká)
• PVC krytiny
• Podklad: nový nebo taky přepracovaný podklad, který nebyl uvedený v seznamu
podmínek podkladu.
Použití nevhodných podkladů může vést k vyloučení záruky v případě poškození.
Instalace wineo – zámkový systém CONNECT®
3.1 Směr pokládání
Vždy pracujte zleva doprava v místě instalace. Při této činnosti, jazýček strany desky
namiřte na zeď. Instalujte desky lícovou stranou směrem k hlavnímu zdroji světla v
místnosti. Můžete výrazně zlepšit vlastní stabilitu položené podlahoviny tím, že ji budete
instalovat podélně v dlouhých, úzkých místnostech.
3.2 Dilatační spáry a vzdálenosti od okraje
Nutná dilatační spára 5 mm kolem okrajů místnosti.
3.3 Instalace
Instalujte první lamelu s jazýčkem strany namířeným na zeď a připojte k ní všechny
ostatní lamely. Ujistěte se, že boční hlavice je spojená s jazýčkem a drážkou
vycházející přesně nad sebou. Upevněte je mírným poklepáním gumového kladívka.
V zájmu upevnění následné řady, nastavte alespoň 30 cm dlouhou lamelu, která
vám zbyla z první řady do podélné drážky z již ležícího řádku pod úhlem 30°a stlačte
jej mírným tlakem směrem k podkladu. Vezměte následující lamelu; vsuňte ji, opět
pod úhlem 30°, podélně do panelu první řady, která již leží na podlaze; veďte ji co
nejblíž je to možné na stranu hlavy předchozího již položeného panelu a upevněte ji,
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jak je popsáno výše. Tuto techniku používejte k instalaci všech zbývajících řad.
Přesah lamel v jednotlivých řadách by měla být min. 30 cm. Nezapomeňte na 5 mm
širokou dilatační spáru.
3.4 Přechodové profily v místnostech
Místnosti s nepřerušenou plochou 150 m2 mohou být bez přechodových profilů, Při
dané ploše je nutností dilatace kolem okrajů místnosti (cca 10 mm). Délka místnosti
do 12,5 m by neměla být překročena. Místnost o velikosti cca 10 x 20 m je třeba
konzultovat.
V extrémně úzkých, dlouhých místnostech, by měly být použity přechodové profily.
Místnosti, které jsou přerušeny konstrukčními prvky (sloupy, příčky, dveře atd.) by
měly být odděleny dilatační spárou alespoň 5 mm.
Důležité upozornění pro dokončení instalace
• Odstraňte všechny dilatační klíny.
• Podlahová krytina nesmí být připojena k podkladu, nábytku nebo k jiným pevně
zabudovaným částem.
• Nečistoty lze značně redukovat pomocí účinných odváděcích zón a koberců. Pod
pohyblivý (posuvný) nábytek, prosím, instalujte filcové kluzáky. Prosíme, vybavte
kancelářské židle kolečky typu W.
• Vezměte prosím na vědomí, že je povinné chránit podlahovinu, před předáním
zákazníkovi.

3.5 Specifika a výjimečné situace
• V zimních zahradách a podobných místnostech s okny od podlahy až ke stropu a
expanzivním vrchním zasklení, je při využití wineo – zámkový systém Connect®, třeba
nahlížet kriticky kvůli extrémním výkyvům v daném prostředí, což vyžaduje schválení
výrobcem windmöller flooring products GmbH.
• Mezery ve vlhkých místnostech velkých maximálně 10 m², jako jsou koupelny nebo
kuchyně, mohou být vyplněny silikonem tak, aby vodě zabráníly v pronikání přes
dilatační spáry pod instalované plochy. Ve všech větších vlhkých místnostech
doporučujeme nejprve montáž společných prostorů s těsnící páskou, a poté jejich
naplnění silikonem. Aby se zabránilo materiálovým změnám / poškozením při instalaci
podlahy i v oblastech se silným slunečním zářením, mělo by být zajištěno tlumení
slunečního záření (žaluzie), dilatace od kraje 10 mm musí být zachována.
• Materiál na bázi kaučuku, (např. pneumatiky, nevhodné podešve obuvi, gumové kryty
apod.), můžou způsobit nevratné změny barvy na přímém kontaktu s vinylovými
plochami v důsledku průniku změkčovadel a chemické reakce.
Čištění a péče
Po instalaci, se musí provést důkladné čištění. Obecně čištění může být provedeno buď
zametáním, vysáváním nebo mokrým stíráním. V případě silného znečištění použijte
polyuretanový čistič. Všechny látky tvořící skvrny a agresivní látky musí být okamžitě
odstraněny z povrchu.
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