
Instrukce pro pokládku a údržbu NERO SPC 

 

Vhodné povrchy 

Předpokladem pro pokládku je pevný a rovný povrch.  Beton či anhydrit by měl být suchý, čistý a 

dostatečně vyzrálý.  Dále jsou vhodné dřevěné podklady z překližky, desek OSB či Fermacellu. 

Všechny povrchy musí být čisté, bezprašné, rovné (max 2 mm nerovnost) a zbavené veškerých 

nečistot. Podlahu lze také instalovat na podklady s podlahovým topením. 

Nevhodné povrchy 

Povrchy hrubé a nerovné, včetně koberců nejsou pro pokládku vhodné.  Nerovnost a hrubost 

povrchu mohou deformovat povrch podlahy. Dále můžou vést k pružení podlahy a k deformaci 

zámků. To vede ke tvorbě mezer.  Tento produkt není vhodný do prostor s vysokou vlhkostí, na vlhké 

podklady a do saun. Neinstalujte tento produkt v oblastech, které jsou vystaveny dlouhodobému 

přímému slunečnímu záření. 

Příprava 

Vinylová podlaha by měla být ponechána a aklimatizována v prostorech pokládky při pokojové 

teplotě (přibližně 20 stupňů) po dobu 48 hodin před instalací. Před montáží pečlivě zkontrolujte, zda 

nedošlo k jakémukoliv poškození podlahy. Zkontrolujte, zda jsou všechna čísla šarží a čísla položek 

stejná a zda jste zakoupili dostatek materiálu pro pokládku.  

Nové betonové a anhydritové podklady musí před instalací vyschnout.  
U dřevěných podkladů zkontrolujte, zda všechny hřebíky či šrouby jsou pod povrchem podkladu. 
Bezpečně připevněte všechny volné desky. Úpadné mezery či díry po šroubech zatmelte a vyrovnejte.  
Před pokládkou prken se ujistěte, že podlaha je hladká, čistá a bez vosku, mastnoty, mastného 
prachu a podle potřeby utěsněná 
 
Při pokládce tohoto materiálu materiálů je třeba dbát, aby teplota v místnosti neklesla pod 18 st.C. a 
vlhkost byla v rozmezí 45-55%. Vlhkost podkladu bez podlahového topení např. anhydrit 0,5 % bez 
podlahového topení, s podlahovým topením 0,2 %, beton 2,5 % bez podlahového topení, s 
podlahovým topením 2%. 
U místností s podlahovým topením je potřeba jej vypnout cca 1-2 dny před pokládkou. 
 
Nástroje a spotřební materiál 
Nůž, rozpěrky/klínky, tužka, metr, páska, ochranné brýle, metr, úhelník, přímočará pila, pilka na 
železo. 
 
Instalace 
 
Začněte v rohu umístěním první lamelou tak, aby krátké perko na krátké straně lamely směřovalo ke 
zdi. Použijte klínky podél každé stěny, abyste mezi stěnou a podlahou udržovali dilatační spáru cca 1 
cm. Obrázek 1 
 
Pro připevnění druhé lamely zasuňte koncový jazýček do koncové drážky první lamely v úhlu cca. 15 - 
20 stupňů. Po spuštění se lamely zacvakne na místo. Hrany pečlivě zarovnejte. Obrázek 2 
 



Pokračujte ve spojování první řady, dokud nedosáhnete konce řady a poslední lamely. Tuto lamelu 
zařízněte dle potřeby a doložte do řady tak, aby dilatační spáry u zdi byla 1 cm. Obrázek 3. 
 
Začněte další řadu odříznutým kusem z předchozí řady a pokračujte v kladení. Začínající kus řady by 
měl být dlouhý minimálně 20 cm. Překrytí mezi lamelami by mělo být minimálně 40 cm. Obrázek 4 
 
Chcete-li připojit druhou řadu k první řadě, nakloňte a zatlačte boční perko do postranní drážky čelní 
desky pod úhlem cca. 15 – 20 stupňů. Spusťte a zaklapněte.  Tímto způsobem položíte zbývající 
lamely podlahy.  Obrázek 5 
 
Pro doložení poslední řady podlahy je nutné vše pečlivě doměřit tak aby mezi poslední řadou lamel a 
zdí byla upět dilatační spára.  Obrázek 6 
 
Při pokládání podlahy u zárubní/obložek či topení (trubky od topení) je třeba také dodržovat dilatační 
spáry.  Obložky můžete také podřezat a lamelu zasunout pod obložku. Obrázek 7 a 8 
 
Poznámka: 
je-li celková plocha větší než 70 m2 je nutné dělat větší dilatační spáry. 
 
Péče a údržba 
 
Podlahu je nutné pravidelně zametat nebo vysávat, abyste odstranili pevné nečistoty a prach z 
povrchu. Podlahu lze také vytřít vlhkým hadříkem nebo mopem. Veškeré tekutiny rozlité na podlahu 
je nutné okamžitě vyčistit.  
 
Upozornění: lamely jsou za mokra kluzké. 
Nedoporučuje se používat mopy z mikrovlákna s rozprašovačem. Nikdy nepoužívejte voskové, lešticí 
či jiné čisticí prostředky (Jar, Savo…), které nejsou určeny na údržbu těchto podlahy. Použitím 
nevhodného čističe hrozí poškození povrchu podlahy. Pod nábytek používejte ochranné filcové 
podložky.  
 
U vstupních dveří používejte rohožky, aby se zabránilo nanášení nečistot na podlahu. Zamezí se 
poškrábání a poškození podlahy. Vyvarujte se vystavování podlahy dlouhému přímému slunečnímu 
svitu, nejlépe použitím žaluzií. Je dobré uschovat několik lamel. V případě náhodného poškození 
můžete poškozené lamely nahradit 


