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PODMÍNKY
POUŽITÍ

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO POKLÁDKU A POUŽITÍ VINYLOVÝCH
PODLAH NEXT STEP - MODERNÍ VINYLOVÉ PODLAHY NA
PODLAHÁCH S PODLAHOVÝM VYTÁPĚNÍM
1.

Vinylové podlahy Next Step - Moderní vinylové podlahy jsou plně kompatibilní s podlahovým vytápěním vybaveným
vodními a elektrickými systémy podlahového vytápění, kde jsou topná tělesa zabudována v potěru a samotné
systémy jsou vybaveny přesnými zařízeními pro řízení a programování provozní teploty tak, aby byly udržovány správné
teploty a parametry systému (termostatické ventily, termoregulační prvky).

2.

Vinylové podlahy Next Step lze instalovat na vytápěné podlahy buď pomocí plovoucího instalačního systému (je
nutná tlumicí podložka Next Step Extreme 1,5), nebo pomocí lepicího instalačního systému (doporučuje se lepicí
systém na vinylové podlahy Next Step). Podrobnosti naleznete v návodu k instalaci a v doporučených lepicích
systémech na adrese www.barlinek.com.

3.

Výška potěru nad topnými tělesy by neměla být menší než 20 mm.

4.

Potěr s podlahovým vytápěním musí před zahájením pokládky vinylových podlah Next Step projít procesem zahřívání
podlahy.

5.

Bezprostředně před pokládkou je třeba změřit vlhkost potěru. Správné hodnoty vlhkosti podlahy by neměly být vyšší
než: 2 % vlhkosti CM pro cementový potěr a 0,3 % vlhkosti CM pro anhydritový potěr.

6.

Proces zahřívání podlahy i měření vlhkosti podlahy musí být potvrzeny záznamy podepsanými stavitelem nebo
oprávněným vedoucím prací. Tyto záznamy by měly být před instalací předloženy instalatérovi Next Step a zahrnuty
do instalační dokumentace Next Step.

7.

Při pokládce vinylových podlah Next Step musí být podlahové vytápění vypnuto, a povrchová teplota podkladu
(potěru) by měla být v mezích doporučených v montážním návodu Next Step.

8.

Během instalace nespouštějte topný systém. Povrchová teplota potěru by měla být rovnoměrná po celou dobu
pokládky podlahy.

9.

Při pokládce vinylové podlahy Next Step na vyhřívané podlahy s plovoucím systémem, mezi vytápěnými plochami a
plochami bez podlahového vytápění musí být dodrženy dilatační spáry.

10. Zvláště důležité je dodržet obvodové dilatační spáry položené plovoucí podlahy u stěn a kolem všech pevných prvků
interiéru, aby se položená podlaha nemohla v žádném případě a na žádném místě zachytit o pevné prvky interiéru
(sloupy, pilíře, stěny, zárubně dveří, instalační prvky vyčnívající z podlahy atd.).
11. Spuštění systému podlahového vytápění po pokládce vinylových podlah Next Step by mělo proběhnout nejdříve 48
hodin po ukončení pokládky.
12. Maximální povrchová teplota vinylové podlahy Next Step při provozu topných systémů by neměla překročit 27 °C.
13. Při použití vinylové podlahy NEXT STEP na podlahách s podlahovým vytápěním mějte na paměti, že může dojít ke
zrychlenému odpařování kapalin rozlitých na povrch podlahy. Proto je třeba co nejrychleji odstranit z povrchu podlahy
skvrny od tekutin, jako je víno, moč, mléko atd., protože jejich zaschnutí na povrchu desek může přispět k trvalému
zabarvení podlahy.

Další podmínky pokládky a používání vinylových podlah Next Step jsou obsaženy ve všeobecném návodu k pokládce,
všeobecných podmínkách používání a záruce na NEXT STEP - moderní vinylové podlahy, které jsou k dispozici na
www.barlinek.com.
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