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Návod na inštaláciu 
 

POUžITIE 
 
POUŽITIE 
Starfloor click je podlaha výhradne na použitie v interiéri domáceho prostredia. 

 

 
 
*postupujte podľa špecifických odporúčaní na inštaláciu 
 
AKLIMATIZÁCIA 
Balíky skladujte v miestnosti kde bude podlaha inštalovaná aspoň 24 hodín pred samotnou 
pokládkou. Teplota v miestnosti musí byť minimálne 15°C. Balíky skladujte položené na rovnej 
podlahe, dekorom na vrch. 
 
TEPLOTA POČAS INŠTALÁCIE 
Ideálna teplota pre pokládku je 20°C. Musí však byť vždy v rozmedzí od 15°C – 28°C. 
 
Starfloor Click je vhodný na podlahové vykurovanie. Podlahové vykurovanie musí byť zapnuté 
minimálne 4 týždne pred pokládkou. Teplota podlahy nesmie presiahnúť 28°C. 
 
 

PRÍPRAVA 
 
Základné náradie: pravítko, nôž, ceruzka, široké pravítko a rukavice na rezanie. 
 

                    

 
 
 
Pred inštaláciou skontrolujte že: 
- podklad je čistý, pevný a suchý  
- všetky nečistoty a prach je odstránený (vysávačom) 
- upravte povrch tam kde je to potrebné (zbrúsiť výčnelky, vyplniť diery...) 
- vyrátajte si počet lamiel potrebných na pokrytie dĺžky a šírky miestnosti a uložte 

ich na podlahu: tak sa uistíte, že máte správne množstvo materiálu: ani priveľa a 
ani málo. 

 
INŠTALÁCIA NA NOVÝ ALEBO VYROVNANÝ PODKLAD 

* 
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Cementová stierka / samonivelizačná stierka 
«STARFLOOR CLICK» môže byť kladený priamo na hladký a rovný cementový poter alebo 
nivelačnú stierku.  
! Ak je betónový poter nedostatočne hladký a rovný použite samonivelačnú stierku. Pokiaľ nie je 
nivelačná stierka dosť hladká alebo rovná, dôrazne odporúčame aplikovať ďalšiu vrstvu. 
 

INŠTALÁCIA NA STÁVAJÚCU PODLAHU 
PVC / linoleum podklad 
«STARFLOOR CLICK» môže byť kladený priamo kompatnú a tvrdú vinylovú alebo linoleovú 
podlahovinu. 
! Neodporúčame inštalovať «STARFLOOR CLICK» na veľmi mäkkú a pružnú podlahovú krytinu. 
(akustické vinylové/linoleum pdolahy). Takéto podlahoviny musia byť pred pokládkou odstránené. 
 
Textilný podklad 
! «STARFLOOR CLICK» nie je vhodný na pokládku na koberce a iné krytiny na textilnom základe. 
Takéto podlahoviny musia byť pred inštaláciou odstránené. 
 
Keramická dlažba 
«STARFLOOR CLICK» môže byť kladený na hladkú keramickú dlažbu bez špár a ak sú všetky 
dlaždice stabilné a v rovnakej výške. Ak toto nie je dodržané, nestabilné dlaždice musia byť 
fixované a špáry vyplnené.  
«STARFLOOR CLICK» sa môže inštalovať na dlažbu so špárami, ale tie musia byť vyrovnané 
(maltou alebo samonivelačnou stierkou). 
 

INŠTALÁCIA 
Dodržiavajte dôkladne tieto inštrukcie. 
 
Striedavo ukladajte lamely počas inštalácie 
Pre dosiahnutie najlepšieho vizuálneho výsledku by mali byť lamely kladené striedavo.  
Dosiahnete to tak, že položíte lamelu z balenia č.1, ďalšiu lamelu z balenia č. 2, ďalšiu z balenia č. 
3 atď. Keď vyberiete z každého balíka po jednej lamele vráťte sa k prvému balíku a a pokračujte 
druhým a tretím balením atď.  
Uistite sa, že štruktúra dizajnu na susedných doskách je odlišný.  
 
Rada 
- Ukladajte lamely postupne v radoch 
- vždy klaďte lamely z ľava do prava 
- ak možné klaďte lamely v rovnakom smere ako dopadá denné svetlo 

 
 
INŠTALÁCIA LAMIEL «STARFLOOR CLICK» 
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1. Umiestnite 5 mm klín medzi stenu a prvý rad lamiel. Umiestnite prvú lamelu do ľavého rohu. 
Uistite sa že sú zámky viditeľné (vyznačené modrou a zelenou farbou na obrázku). 
  

 
 
2. Druhú dosku vložte do drážky (modro vyznačené) prvej lamely. Dbajte na opatrnosť a 
nepoškoďte rohy lamiel.   
 

 
 
3. Pokračujte rovnakým spôsobom až ku stene. Ak je posledná lamela dlhšia ako medzera medzi 
stenou, vyznačte si prevyšujúcu časť (berte do úvahy dilatačnú medzeru) a vložte zrezanú časť na 
dokončenie radu.  
 

 
 
 
 
 
 
 
Metóda vyznačenia rezu: 
3a. Položte lamelu na poslednú inštalovanú lamelu 
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3b. Položte ďalšiu lamelu na vrchnú lamelu a uistite sa, že sa dotýka steny 

 
 
3c. Vyznačte rez ceruzkou na lamelu: Toto bude lamela, ktorá bude zrezaná a inštalovaná na konci 
radu 

 
 
 
3d. Zrežte lamelu a inštalujte štandardným spôsobom 
 

 
 
4. Potom môžete začať klásť druhý rad. Prvá lamela druhého radu by mala byť kratšia ako prvá 
lamela prvého radu aby ste dosiahli previazanie lamiel. Aby ste to dosiahli použite zvyšnú časť 
lamely z prvého radu, alebo použite novú lamelu, ktorú by ste mali zrezať tak, aby bola kratšia ako 
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prvá lamela, nie však kratšia ako 30 cm. Je taktiež dôležité, aby vzdialenosť medzi 2 krátkymi 
spojmi (vyznačné na obrázku) bola minimálne 30 cm.  
 

 
 
Upozornenie: Keď položíte a zakliknete prvú lamelu druhého radu, tak by ste vždy mali ďalšiu 
lamelu inštalovať na krátkom spoji (modrým vyznačené na obrázku). Pred tým ako zakliknete 
lamelu na dlhom spoji (vyznačené modrým na obrázku), jemne nadvihnite obe lamely a spoločne 
ich zakliknite smerom k podlahe. Postupujte nasledovne:  
 
4a: mierne nadvihnite krátky koniec poslednej lamely (modrá časť)  
 

 
 
4b: vložte druhú lamelu do zámku na krátkej strane prvej lamely (modrým)  
 

 
 
4c: Vložte zámok druhej lamely do drážky lamiel v prvom rade. Budete musieť mierne nadvihnúť 
prvú lamelu druhého radu. 
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5: Pre dokončenie inštalácie budete musieť pritlačiť lamely k podlahe aby sa uzamkli. 
 

 
 
6. Pokračujte rovnakým spôsobom na dokončenie radu až po stenu na druhej strane miestnsoti.  
 
7. Keď postúpite s inštaláciou k poslednému radu a posledná lamela je príliš široká, bute ju musieť 
skrátiť metódou spomínanou vyššie v tomto návode. (berte do úvahy dilatačnú medzeru). 
 

 
 
7a. položte lamelu na posledný inštalovaný rad 
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7b. Priložte ďalšiu lamelu na vrch danej lamely tak, aby sa dotýkala steny.  
 

 
 
7c. Vyznačte ceruzkou rez na spodnej lamele: na tej, ktorá sa bude inštalovať v poslednom rade.  
 

 
 
8. Inštalácia lamely v rohu: najprv zrežte lamelu pozdĺžne a potom ju skráťte rovnakým 
spôsobom. Nainštalujte poslednú zrezanú lamelu.  
 
9. Po ukončení inštalácie podlahy použite soklové lišty aby ste prekryli dilatačnú medzeru a 
dosiahli tak estetický výsledok. Pre dokonalý výsledok odporúčame použiť zladené príslušenstvo 
Tarkett.  
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ŠPECIFICKÁ POKLÁDKA V MOKRÝCH MIESTNOSTIACH  
Ošterite obvod vode odolným silikónom aby ste dosiahli dokonalé utesnenie. 
Nenechávajte stojatú vodu na podlahe.  
 
NÁVOD NA ÚDRŽBU 
 
Týždenná údržba 
Používajte vysávač alebo jemne navlhčený mop (používajte vodu a neutrálny saponát) 
Nepoužívajte rozpúšťadlá na báze chlóru, čistiace prostriedky na báze ľahového oleja alebo 
acetónu. 
Nepoužívajte veľké množstvo vody 
Nepoužívajte leštidlá, vosk alebo glazúru/lak 
Tarkett odporúča používať filcové alebo plastové ochranné prvky na nohy nábytku. 
 

 
 
Ako na odolné škvrny?  
� Alkohol, guma, benzín, tuk: očistite škvrnu saponátom a dobre opláchnite vodou.  
� Farba, asfalt/smola: očistite škvrnu technickým liehom a dobre opláchnite vodou. 
� Paradajky, atrament, krv: použite saponát alebo biely ocot a dobre opláchnite vodou. 
 
OPRAVA/VÝMENA «STARFLOOR CLICK » 
 
Výmena poškodenej lamely: obrežte poškodenú lamelu (v mieste spoja) s nožom. 
Odstránte poškodenú lamelu. 
Vezmite novú lamelu a odrežte zámky po celom obvode. Vymieňaná lamela a lemely inštalované v 
jej okolí by mali byť fixované k podkladu pomocou obojstrannej podláhárskej lepiacej pásky. 
Dôkladne sa uistite, že sú všetky lamely dostatočne spojené s podkladom. 
 
 


