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ÚDRŽBA A PODMÍNKY POUŽITÍ
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voděodolné hybridní podlahy

Instrukce pro montáž plovoucím systémem
Vrstvené podlahové desky s horní vrstvou z pravého dřevo pro pokládku v interiéru.

Reakce na oheň

Obsah pentachlorfenolu 

Emise formaldehydu

Odolnost proti skluzu

Elektrické vlastnosti

Tepelná vodivost 

Voděodolnost



PŘED MONTÁŽÍ

Před dodáním podlahy na místo instalace musí být v budově 
namontována okna a dveře a musí být dokončeny všechny 
"mokré" práce, jako jsou omítky, konstrukce příček, malování 
apod. Pokud se pod místem instalace podlahy v budově 
nacházejí sklepy, musí být suché a dobře větrané. 
Podlahové desky lze instalovat ve všech obytných 
místnostech, jako jsou pokoje, ložnice, kuchyně nebo 
koupelny, a ve většině veřejných prostor. 

1

Při přepravě nebo vykládání obalů s podlahovými deskami 
dbejte zvýšené opatrnosti, aby nedošlo k jejich mechanickému 
poškození. Podlahové desky skladujte v původním obalu na 
suchém místě ve vodorovné poloze na paletách nebo 
dřevěných trámech. Mezi kusy obalů s podlahovými prkny a 
podlahou zajistěte volný prostor nejméně 75 mm. Podlahu v 
původním obalu skladujte v místnosti, ve které bude položena, 
po dobu nejméně 48 hodin, aby se aklimatizovala. Relativní 
vlhkost vzduchu v místě skladování a pokládky podlahy by se 
měla pohybovat mezi 45 % a 60 %. Teplota vzduchu by se 
měla pohybovat v rozmezí +18 °C-+24 °C. 

2

Vlhkost dřevěného podkladu (nebo desek na bázi dřeva) by 
neměla překročit 9 %. Vlhkost betonového podkladu by 
neměla překročit 2 % a anhydritového podkladu 0,5 %. Vlhkost 
podkladu měřte karbidovou metodou, tzv. metodou CM. 
Výsledky měření zaznamenejte. 

3 

Maximální povolené nerovnosti mohou být až 3 mm, měřeno 
na délce 2 m. Místní nerovnosti by neměly být větší než 2 mm 
na délce 1 m.

4, 5

Podklad by měl být suchý, stabilní, bez škrábanců, prasklin 
a čistý, bez viditelného znečištění chemikáliemi, jako jsou 
barvy, zbytky lepidel, mastnoty, vosku atd. Zastavte trhliny a 
vady. Při pokládce podlahy s trvale lepenými keramickými 
dlaždicemi vyplňte všechny spáry mezi dlaždicemi tmelem. 
Podklad před pokládkou roznášecí vrstvy zametejte nebo 
vysávejte.

6

Není dovoleno instalovat podlahové desky na stávající měkké 
kobercové podlahy, PVC obložení nebo koberce.

7

Podlahové desky lze instalovat v místnostech s periodicky 
zvýšenou vlhkostí vzduchu a krátkodobě vystavených 
stříkající vodě.

8

V místnostech o rozměrech 12 x 12 m by měla být použita 
dilatační mezera alespoň 7 mm. Pokud místnost přesahuje 12 
m na šířku nebo na délku, přičtěte k 7 mm dilatační mezeru 1 
mm za každých dalších 0,9 m (např. při délce místnosti 12,9 m 
by dilatační mezera byla 8 mm). Pokud šířka nebo délka 
místnosti přesahuje 20 m, je nutné použít dilatační spáru / 
práh. V koupelně lze při lepení podlahy dilatační mezeru snížit 
na 3 mm.

9

Je nutné použít speciální polyuretanovo-minerální podložku 
Next Step od společnosti Barlinek. Podložka musí po celou 
dobu své životnosti snášet různé druhy zatížení.

10

Povoleny jsou pouze elektrické a vodní systémy podlahového 
vytápění, jejichž topná instalace je zabudována do mazaniny.

DŮLEŽITÉ
Zdroj tepla topného systému musí být umístěn nejméně 15 mm 
od podlahové desky.

Povolena je pouze montáž přilepením k povrchu. 

Před pokládkou podlahových desek na podlahové vytápění 
proveďte tzv. ohřev potěru. Spočívá v cyklickém zahřívání 
potěrové vrstvy za účelem odstranění tzv. zbytkové vlhkosti z 
potěrové vrstvy a odstranění nebezpečných pnutí podkladu. 
Protokol o ohřevu potěru popisující celý cyklus ohřevu je k 
dispozici na adrese barlinek.cz. 

Po zahřátí potěru můžete začít s pokládkou podlahy. 

DŮLEŽITÉ

• Základním požadavkem montáže je provedení procesu
zahřívání potěru a vypracování protokolu z tohoto
procesu. Informace o procesu ohřevu potěru a protokolu
jsou k dispozici na stránkách barlinek.cz. Pokud by po
ohřevu potěru došlo k přerušení topného provozu,
nastavte topný systém několik dní před montáží na 21 °C
a podlahu pokládejte při této teplotě. Vyhřívání potěru
provádějte i v létě. V případě lepení k podkladu se řiďte
doporučeními výrobců lepicích systémů doporučených
společností Barlinek.

• Doporučuje se udržovat teplotu 21 °C po dobu prvních 48 
hodin a poté ji zvyšovat o 1-2 stupně denně, aby se po 
instalaci dosáhlo optimální teploty. Nedoporučuje se 
nastavovat topný systém, pokud má povrch podlahové 
desky teplotu 27 °C. Relativní vlhkost vzduchu v místnosti 
musí být po celý rok udržována na úrovni cca 45-60 %, a to 
bez ohledu na použitý topný systém.

• Vlhkost potěru v případě pokládky na podlahové vytápění 
by neměla překročit:
• 1.8% - 1,8 % u cementových potěrů měřených metodou

CM,
• 0.3% pro anhydritové potěry měřené metodou CM.

• Celý povrch podlahy by měl být vyhřívaný, aby se zabránilo 
nerovnoměrnému opracování dřeva a jádra desky. To také 
zaručí co největší komfort používání (na podlaze nebudou 
chladnější místa).

• Podlahu položenou na podlahovém vytápění nezakrývejte koberci. 
Všechny kusy nábytku umístěné na systému podlahového 
vytápění by měly mít nožičky vysoké alespoň 10 cm.

• V průběhu topné sezóny mohou mezi deskami vznikat malé 
mezery, které jsou důsledkem minimálního opracování 
dřeva. S blížícím se koncem topné sezóny postupně snižujte 
teplotu o 1 °C nebo 2 °C denně, dokud nedosáhnete 
pokojové teploty přibližně 21 °C.

11, 12

Nezapomeňte, že povrch horní desky je vyroben z dýhy z 
přírodního dřeva. Před montáží vyjměte desky z několika 
balení a vyberte desky odpovídající barvy a délky. 
Nezapomeňte, že dřevo je přírodní produkt a každé prkno je 
jiné.

13

Před pokládkou by měl investor nebo parketář prohlédnout 
podlahová prkna a zkontrolovat, zda odpovídají zadání. U 
podlahových prken je třeba zkontrolovat kvalitu, povrchovou 
úpravu, lesk, barvu, mechanické poškození a třídu vrchního 
nátěru a stejnou výrobní šarži (všechny informace naleznete 
na štítku, v návodu nebo ve výrobním listu). V případě 
jakýchkoli pochybností by investor nebo parketář neměl použít 
žádné prkno, které považuje za nevhodné pro pokládku, a měl 
by neprodleně kontaktovat prodejce. Instalace poškozeného 
prkna má za následek ztrátu záruky. Při objednávání podlahy 
počítejte s koeficientem odpadu do 5 %. a

14

Před zahájením instalace doporučujeme pečlivě změřit délku a 
šířku místnosti a podrobně naplánovat rozmístění desek. Se 
znalostí šířky prken (190 mm) lze provést výpočty a řezání tak, 
aby v posledním pásu podlahy byla šířka prken větší než 50 
mm. Takové doporučení je čistě estetické a nemá vliv na 
používání podlahy.

15

Na podlahu lze umístit těžké předměty, jako jsou kuchyňské 
ostrůvky a nábytek. 

16

Doporučené nástroje a materiály pro pokládku podlahy:
• Ochranné brýle
• Vysavač nebo smeták 
• Chrániče kolen
• Ochranné rukavice
• Ocelové kladivo 300 g až 500 g
• Dilatační klíny
• Blok pro poklepávání
• Táhlo
• Metr
• Tužka
• Ruční pila na dřevo nebo elektrická přímočará pila 
• Vodováha
• Řezací nůž
• Páska pro přilepení zábrany
• Podložka NEXT STEP
• Vysoušeč par

INSTALACE

17

Položte podkladovou vrstvu. Sousedící podkladové pásy musí 
být instalovány vzájemně tangenciálně a spojeny páskou. 

18

Začněte instalaci od levé strany stěny a pokračujte doprava. 
Velikost dilatační mezery by měla být minimálně 7 mm. 
Dilatační klíny nebo kusy položených desek mohou pomoci 
udržet stejnou velikost dilatačních mezer. Dilatační mezery by 
měly být provedeny po obvodu místnosti a kolem všech 
ostatních překážek, jako jsou sloupy, schody, keramické 
obklady atd.

19

Krátkou hranu další desky položte pod úhlem přibližně 20° k 
první desce a položte ji. Spojované desky musí být přesně v 
jedné linii.

20

K řezání desek lze použít ruční nebo elektrickou pilu. Po 
naříznutí poslední desky nezapomeňte ponechat dilatační 
mezeru o šířce nejméně 7 mm. Pokud je odříznutý kus prkna 
delší než 200 mm, lze jej použít pro zahájení montáže druhého 
podlahového pásu. Vzdálenost mezi čelními spárami dvou 
sousedních pásů podlahy by měla být minimálně 200 mm.

21

Poslední prkno v prvním podlažním pásu lze také odříznout 
ostrým řezacím nožem. Vrchní vrstvu několikrát nařízněte a 
poté prkno zlomte opřením o hranu. Pro krátké hrany prken 
doporučujeme použít ruční pilu nebo elektrickou pilu.

22

Poslední desku lehce poklepejte kovovým táhlem, abyste 
odstranili případné mezery.

23

Umístěte desku do druhého pásu podlahy pod úhlem přibližně 
20° do styčné spáry první desky. 

24

Instalace druhé desky do pásu spočívá ve spojení desek 
pomocí krátké hrany. První desku zvedněte pod úhlem asi 20° 
(můžete použít podpěrné klíny), druhou pod úhlem asi 20° k 
první; zasuňte ji do krátké hrany (1) a poté položte tak, aby 
deska spočívala na podélném styčném spoji prvního pásu (2). 
Důležité je přisunout zvednutou desku blíže k podélné styčné 
spáře a ponechat mezeru ~2 mm.

25

V podélném styčném spoji prvního pásu desek ponechte 
mezeru ~2 mm (!). Poté jemně přiklepněte desku k podélné 
styčné spáře (2) Montáž se provádí se zvednutými deskami 
pod úhlem asi 20° (1). Poté odstraňte klíny, které desku 
podpírají (3).

26

Lehce položte desku (1) poklepáním na desky (2) podél celého 
podlahového pásu (dávejte pozor, abyste mechanicky 
nepoškodili zámek desky). Klepací blok by se měl dotýkat 
vyčnívající části zámkového spoje. Nepoklepávejte na užitnou 
vrstvu! Instalujte postupně navazující prkna do podlahového 
pásu podle obrázků 24, 25, 26 a 27.

27

Položte prosím rovnoměrně druhou řadu podlahy. Přiložte ji k 
první řadě (2). Pomocí kusu desky spojte 2 instalované desky 
(1). Zvedněte celou řadu nahoru tak, aby se pero nacházelo na 
drážce první řady (3). 

28

Postupně zatlačte pero zvýšené řady podlahy do drážky po 
celé délce podlahy. Jemně poklepejte na prkna po celé délce 
podlahy (1). Během poklepávání bude řada klesat k zemi (2). 

29

Jemně poklepejte na celou řadu po celé šířce podlahy (1). 
Poklepejte také na řadu od stěny, jak je znázorněno na 
obrázku č. 6. 
30

Pomocí kovového táhla klepněte na poslední řadu desek. 

37

U desek, které mají být položeny v blízkosti trubek chladiče, 
nakreslete otvory o průměru větším než 14 mm.

32

Vyřízněte otvory v desce. Napříč středem otvorů nakreslete 
čáru a pilou desku rozřízněte.

33

Odříznutý kus desky přilepte pomocí stavebního lepidla.

34

Není třeba vytvářet dilatační mezeru v průchodu z jedné 
místnosti do druhé. Dilatační mezeru je třeba vytvořit u stěn a 
dalších prvků trvale zabudovaných do budovy, např. schodů, 
sloupů a jiných překážek.

35, 36

Výrobek lze instalovat v koupelnách a dalších místnostech, 
kde může dojít ke stříkající vodě. Na obvodové dilatační spáry 
použijte vodoodpudivý tmel (např. silikonový), abyste zabránili 
vniknutí vody pod podlahu (může vytvořit podmínky pro vznik 
hub, plísní a nepříjemných pachů). Dilatační mezery kolem 
stěn, krytů sprchových vaniček a van, záchodových mís a 
dalších překážek trvale připevněných k zemi je nezbytné 
vytvořit. V případě instalace v takových místnostech by měla 
být podlaha připevněna k podkladu. K lepení podlahy použijte 
doporučený lepicí systém. Další informace naleznete na: 
barlinek.com 

37

Po položení celé podlahy nainstalujte ozdobné lišty. 
Připevněte je pouze ke stěnám pomocí montážních spon 
nebo stavebního lepidla.

38, 39

Pro dosažení přirozeného uspořádání podlahy se doporučuje 
pokládat do jednoho podlahového pásu desky různých délek. 
Minimální doporučený posun spojů na krátkých hranách 
prken v sousedních podlahových pásech musí být větší než 
200 mm.

PÉČE A PODMÍNKY POUŽITÍ

Podlaha je z výroby dokončena a po instalaci je připravena k 
použití. Je však třeba mít na paměti, že vrchní vrstva je 100% 
přírodní produkt ze dřeva. Voda a písek jsou největšími 
nepřáteli podlah. 

40, 41

Péče o podlahu musí být prováděna pouze prostředky 
určenými k tomuto účelu. Pokyny týkající se péče o 
lakovanou podlahu a její četnosti naleznete na obalech 
přípravků pro péči o podlahu a na stránkách barlinek.cz.
• Nikdy nepoužívejte vysavače s rotačním kartáčem, který by 

mohl podlahu poškodit.
• Okamžitě odstraňte všechny stříkance vody.
• Vysajte nebo zametejte podlahu, abyste odstranili všechny 

částice, které by ji mohly poškrábat. 
• Je povoleno používat mírně navlhčený hadřík s 

doporučeným přípravkem pro péči a údržbu podlahy nebo 
bez něj. Po čištění nikdy nenechávejte na podlaze mokré 
stopy.

42

• 

• 

K čištění podlahy nepoužívejte vysokotlaké čističe ani
páru.
Chůze v nevhodné obuvi může vést k poškození podlahy,
což může mít za následek např. černé skvrny nebo otlaky
na povrchu podlahových desek.

• Odstřihněte drápky domácích mazlíčků, aby nedošlo k 
poškození podlahy.

• Neposouvejte těžký nábytek nebo vybavení po podlaze.
• Používání jiných přípravků na ošetřování podlah, než které 

doporučuje společnost Barlinek, může vést k poškození 
vrstvy laku, změně barvy a lesku a vzniku skvrn.

• Nikdy nepoužívejte mýdla nebo tekuté prostředky na bázi 
oleje nebo vosku. Podlahu čistěte mopem pohybem vpřed a 
vzad po prknech. Když je mop znečištěný, vyměňte jej za 
nový. Čištění podlahy špinavým mopem může způsobit 
šmouhy.

43

U vchodů do bytu by měly být umístěny rohože, aby se účinně 
zabránilo zanášení písku, zeminy a vody na boty.

44

Veškerý nábytek a další vybavení, které přichází do styku s 
podlahou, musí být opatřeno plstěnými podložkami.

45

Používejte židle nebo jiný nábytek s kolečky na plastových 
ochranných podložkách. Podlaha by v žádném případě neměla 
být pokryta PVC fólií nebo jinými materiály nepropouštějícími 
vzduch a vodu.

46

Podlaha vystavená slunečnímu záření (UV záření) změní svou 
původní barvu.

DŮLEŽITÉ 
"Podmínky používání a péče o lakované podlahy Next Step" a 
"Záruční podmínky podlah Next Step" jsou k dispozici na 
stránkách barlinek.cz.
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voděodolné hybridní podlahy




