
DŮLEŽITÉ!
 Přesvědčte se, že veškeré specifikace a pokyny výrobce 

jsou pečlivě dodržovány.
 Pokud si nejste jisti kteroukoliv částí instalace, obraťte se 

na zástupce společnosti Tarkett. Tyto informace se 
mohou měnit v důsledku jejich neustálého zlepšování

 Pro souvislou plochu použijte vždy stejné číslo výrobní 
šarže (je-li použit materiál z několika krabic, měly by mít 
stejné výrobní sériové číslo a měly by být použity v 
postupném pořadí).

 Krabice uchovávejte v malých úhledných sloupcích (max. 
10 krabic na sobě), které nejsou vystaveny přímému 
slunečnímu záření, ohřívačům ani odvětrávacím otvorům.

 Nechte podlahu aklimatizovat nejméně 24 hodin před 

pokládkou při pokojové teplotě (minimálně 15 °C).
 Neinstalujte iD Inspiration Loose Lay v náročných 

podmínkách (méně než 10 ºC, více než 28ºC) a udržujte 
tuto teplotu v místnosti  po dobu životnosti produktu.

 Podklad musí být rovný, vodorovný, čistý, bez ušpinění 
(žádné znečištění od popisovačů, fixů, atd.), vyzrálý, suchý, 
pevný, tvrdý, hladký a nevystavený vlhkosti. Savost musí 
být kontrolována.

 Pokud není podklad stabilní a pevný (např. písek nebo 
prach), použijte pro zpevnění základní nátěr.

 Tento výrobek je vhodný pro systémy podlahového 

vytápění a chlazení.

 Po dokončení pokládky musí být provedena kontrola.

PODKLAD
Podklad musí být rovný, vodorovný, čistý, bez ušpinění (žádné 
znečištění od popisovačů, fixů, atd.), vyzrálý, suchý, pevný, 
tvrdý, hladký a nevystavený vlhkosti. Savost musí být 
kontrolována.
Příprava / vyschlost podkladu a instalační postupy by měly 
být v souladu s příslušnou aktuální normou v zemi použití. 
Vyschlost pevného podkladu by měla být nižší než maximální 
přípustná úroveň vlhkosti při testování v souladu s touto 
normou. V České republice se postupuje buď podle DIN 18 
356, která uznává měření vlhkosti pomocí CM přístroje (v % 
CM), nebo dle ČSN 74 4505, která doporučuje měření vlhkosti 
gravimetrickou (vážkovou) metodou v % hmotnostních
Před výběrem samonivelační stěrky si ověřte, k jakému typu 
zátěže bude podlahová krytina po položení vystavena. 
Latexové vyrovnávací směsi nejsou vhodné pro místa, která 
budou vystavena silnému zátěžovému provozu, především 
těžkých kusů nábytku na nožičkách nebo s kolečky.(viz EN 
12529 Kolečka a kola u nábytku). Zkontrolujte kompatibilitu 
vyrovnávací směsi a postupujte podle pokynů výrobce 
vyrovnávací směsi.
Poznámka: Vyloučení odpovědnosti (lepidla, vyrovnávací 
směsi, apod.)
Přestože společnost Tarkett může uvádět výběr výrobců 

lepidel, samonivelačních stěrek a povrchových fólií odolných 
proti vlhkosti a jejich typy, nedáváme záruku pro uvedené 
výrobky. Není zaručeno, že seznam výrobků a výrobců je 
úplný nebo aktuální.
Společnost Tarkett nepřijímá odpovědnost za to, že některý z 
těchto výrobků selže ve spojitosti s některým z jeho výrobků. 
Je na odpovědnosti výrobců lepidel, samonivelačních směsí 
a povrchových fólií odolných proti vlhkosti a dodavatelů 
podlah, aby zajistili, že používané výrobky jsou vhodné pro 
toto použití, a že jsou používány v souladu s doporučeními 
výrobců.

PODMÍNKY POŽADOVANÉ PRO POKLÁDKU
Dílce a dlaždice se dodávají v následujících formátech: 30,5 x 
61 cm / 60 x 60 cm / 22,9 x 121,9 cm / 25,4 x 152,4 cm.
Je důležité, aby čtverce/dílce byly uloženy nejméně 24 hodin 
před pokládkou při minimální pokojové teplotě  15° C. Tato 
teplota by měla být udržována po celou dobu pokládky.
Minimální teplota podkladu při pokládce by měla být 10-
12°C.a teplota v místnosti min. 15°C. Doporučená relativní 
vlhkost vzduchu v místnosti je 50 - 60%.
Krabice uchovávejte v malých úhledných sloupcích (max. 10 
krabic na sobě)

POKLÁDKA
Důležité! Než položíte první řadu, zkontrolujte, zda jsou 

nařezané dílce (nebo dlaždice) u stěn více než 30 cm dlouhé

a 10 cm široké, v závislosti na celkovém uspořádání.

Před začátkem pokládky zkontrolujte, zda stěna je 

dostatečné rovná, aby bylo možné umístit dlaždici. V případě

nerovné stěny přeneste její nerovnost na první řadu dlaždic a 

tu upravte. Poté umístěte první řadu ke stěně a pokračujte v 

pokládce. Zkraťte poslední dlaždici řádku na správnou délku 

buď rýsovací jehlou anebo použijte jinou dlaždici. (metoda 

překrývání).

Při instalaci následující řady umístěte levý dílci o délce 

nejméně 30 cm a pokračujte celými dílci (nebo dlaždicemi). 

Ujistěte se, že koncové spoje jsou v jednotlivých řadách 

posunuty nejméně o 30 cm, abyste dosáhli nejlepšího 

umístění.

Při pokládce poslední řady (pokud stěna není dokonale 

rovná) změřte vzdálenost mezi stěnou a nainstalovaným

řadou a překreslete ji na dlaždici pomocí rýsovací jehly jako u 

prvního řady. Poslední položená řada by měl být co nejblíže 

poloviční šířce dlaždice.
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Máte-li pochybnosti nebo dotazy, obraťte se prosím na místního

zástupce společnosti Tarkett.



Máte-li pochybnosti nebo dotazy, obraťte se prosím na místního

zástupce společnosti Tarkett.

Poznámka:
 Tento volně položený produkt je určen k instalaci bez lepidla. S výjimkou oblastí, které jsou vystaveny velkým teplotním 

výkyvům nebo velmi silnému provozu. V těchto případech použijte akrylové lepidlo.
 V případě rozsáhlých ploch (nad 64 m²) nebo silného provozu by měla být k zajištění stability instalace použity oboustranná 

lepící páska. 

 Pro dosažení dokonalého vzhledu pokládejte dřevěné dekory po směru pokládky.

PO POKLÁDCE

Důležité:
 vyvarujte se výrazných teplotních změn, udržujte teplotu mezi 15 °C a 27 °C 
 nepoužívejte na verandách a zimních zahradách

Ochrana po pokládce
Jestliže jsou po pokládce prováděny stavební práce, podlaha by měla být vždy chráněna tím, že na ni položíte lisovanou    
dřevovláknitou desku nebo desku z překližky. Krycí fólie se nesmí přilepit přímo na podlahu.

POČÁTEČNÍ ČIŠTĚNÍ
Po dokončení pokládky se vždy doporučuje počáteční čištění.
Lehce zašpiněné podlahy: vysajte, zameťte nebo vytřete vlhkým mopem a odstraňte uvolněné nečistoty a stavební prach. 
Pro velké plochy je velmi efektivní kombinovaný stroj (kombinovaný čistící stroj s válcovými kartáči pro bezpečnostní 
podlahovou krytinu).

Poznámka:
Používejte systém čistících vstupních rohoží, abyste odstranili veškeré nečistoty ze spodní části bot, a předešli 

nadměrnému znečištění a vlhkosti, které se na podlaze nachází u vchodů. Koberec nebo rohože s gumovými 

podložkami by neměly být umístěny na vinylové dlaždici kvůli chemické reakci, která by mohla způsobit žloutnutí.

Vyhněte se dlouhodobému vystavení přímému slunečnímu světlu. Při intenzivním slunečním záření se doporučuje 

použití žaluzií. Dlouhodobé přímé sluneční světlo může způsobit změnu barvy a nadměrná teplota může způsobit 

rozpínavost dílců.

Použití rozpouštědel je přísně zakázáno.

Méně než 16m²: volná 
pokládka bez obvodových 

spár

16 m² - 64 m²: 10cm 
oboustranná lepcí páska po 

obvodu

Více než 64 m² : vytvoření 
mřížky z lepící pásky o 

rozměrech 4x4m


