NAVODILA ZA POLAGANJE LEPILNIH TRAKOV
SPLOŠNE INFORMACIJE
Gotova tla CONCEPT FLOOR odlikujejo prepričujoče lastnosti, npr. izjemna robustnost, odpornost na
drsenje, odbijanje umazanije, protistatičnost in lepilni trakovi, ki so primerni za vlažne prostore.
PRIPRAVA PODLAGE
Izvajalec mora pred polaganjem brez poziva pregledati in pripraviti podlago. Ta mora biti čista, utrjena
in suha. Splošni pregled je treba izvesti po VOB ATV 18299, DIN 18365. Potrebne preglede je treba
izvesti s primernimi kontrolnimi napravami, ki ustrezajo najnovejšim tehničnim standardom, kot so
strgalniki, CM-merilniki itn.

Podlago je treba pred polaganjem glede na vrsto in poznejšo rabo obdelati z ustreznim premazom in
izravnalno maso. Pred izravnavanjem je treba na podlago nanesti ustrezen predhodni premaz. Večje
neravnine je treba predhodno obdelati s stabilno izravnalno maso in jo na koncu premazati z izravnalno
maso, ki se samodejno razliva. Za brezhibno polaganje so zahtevane minimalne dovoljene tolerance ravnosti
po DIN 18202. Pri uporabi različnih premaznih sredstev in izravnalnih mas so merodajna proizvajalčeva
navodila za obdelavo.
Pred polaganjem je treba opraviti meritve vlažnosti podlage. Dovoljena vlažnost estriha po CM metodi
̶ pri cementnih estrihih: < 2,0 % CM (s talnim gretjem < 1,8 % CM)
̶ pri anhidritnih estrihih: < 0,5% CM (s talnim gretjem < 0,3 % CM)
Temperatura podlage mora biti stalno >15 °C.
NAVODILA ZA POLAGANJE
Shranjevanje in temperiranje
Zaprte pakete gotovih tal CONCEPT FLOOR je treba pred polaganjem 48 hraniti pri 18–22 °C in relativni
zračni vlagi 50–60 % v prostoru, v katerem bodo gotova tla položena. Paketi morajo ležati na ravni podlagi.
Pred polaganjem, med njim in do 24 ur po polaganju je treba ohranjati čim bolj konstantno prostorsko
temperaturo ≥ 18 °C in relativno vlago ≤ 65 %.
Preverjanje
Deske je treba skrbno pregledati na dnevni svetlobi in preveriti, ali izkazujejo morebitne transportne
poškodbe; preveriti je treba, ali gre za isto šaržo in ali deske izkazujejo morebitne napake v materialu, npr. v
barvi, vzorcu, obliki in v debelini. Deske z manjšimi napakami je mogoče uporabiti na mestih, na katerih jih
je treba odrezati.
Obdelanega materiala ne menjamo. Majhne razlike v barvi in strukturi so odvisne od materiala in povečujejo
videz naravnosti ter niso predmet reklamacije.
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Zagotovite, da bodo podlaga in pogoji na lokaciji polaganja ustrezali navodilom. Če material in pogoji
na lokaciji polaganja ne ustrezajo navedenim zahtevam, obloge ne polagajte.
Polaganje
Embalažo odprite šele med polaganjem in premešajte različne pakete desk med seboj, da bo vzorec pri
polaganju enakomerno razporejen.
Deske polagajte vzdolž vpada svetlobe.

Oblogo je treba načelno prilepiti po celotni površini z lepilom, ki ga je priporočil in odobril
proizvajalec – glejte priporočila za lepljenje lepilnih trakov. Držati se je treba navodil za obdelavo
proizvajalca lepila. Da bi se izognili napakam pri lepljenju, prostorska temperatura ne sme pasti pod 18 °C,
temperatura podlage pa ne pod 15 °C.
Oblogo je treba zavarovati pred neposrednim soncem, dokler se uporabljeno lepilo ne
sprime popolnoma.
Razdelitev površine pri vzporednem in diagonalnem polaganju
Za optimalno razdelitev prostora je vedno priporočljivo v prostoru označiti ustrezen križ za polaganje. Križ
preprosto narišete s svinčnikom ali z vrvico in belo kredo. Pozor! Barvne krede, flomastri, barvice, črnilo,
barva za žige, kemični svinčniki lahko povzročijo trajno obarvanje.

Prirezovanje desk ali ploščic
Prirezovanje na robnih območjih poteka običajno s šablono oz. kotnikom. Element, ki ga morate
prilagoditi, zarežete s trapeznim rezilom ob šabloni ali kotniku in odrežete s kljunastim rezilom.

Če so pri posebnih vzorcih potrebni tudi rezih znotraj površine, jih je treba ročno obdelati z rezilom za
robove. Pri polaganju neposredno ob stebrih ali stenah, kjer gre za prirezovanje, kakršno je značilno za
trakove, je treba elemente pred polaganjem na lepilo najprej povaljati, da odstranimo napetosti materiala, ki
so nastale zaradi reza.
Takoj po polaganju je treba talno oblogo najprej v prečni smeri, nato pa še vzdolž povaljati z valjem, da
zagotovite najboljšo mogočo uporabo. Ta postopek naj bi po približno pol ure ponovili. Zaradi videza
termično varjenje ni priporočljivo. Za zatesnitev fug na stenskih priključkih lahko uporabite tesnilne mase, ki
ostanejo trajno elastične.

Preden stopite na položena tla, počakajte 24 ur, in preden začnete postavljati pohištvo, počakajte
48 ur.

Stanje 1/2015
Pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb oz. izboljšav. Tehnična priporočila za uporabo izhajajo iz naših izkušenj in
pridobljenih znanj ter so nezavezujoča in ne utemeljujejo pogodbenega pravnega razmerja in dodatnih dolžnosti iz
kupoprodajne pogodbe. Priporočamo, da sami preverite, ali so naši izdelki primerni za namen uporabe.

www.conceptfloor.eu

Talno gretje
Upoštevajte navodila proizvajalca/inštalaterja talnega gretja in zadevne predpise. Temperatura na površini
po vklopu gretja ne sme presegati 27 °C. Talne obloge ni mogoče položiti na električno talno
gretje.
ČIŠČENJE, VZDRŽEVANJE IN OHRANJANJE VREDNOSTI
Po končanem polaganju je treba tla očistiti – s pometanjem, sesanjem ali z brisanjem z mokro krpo. Pri
trdovratnejši umazaniji uporabite čistilo za PU. Pri tem upoštevajte navodila za čiščenje.
Življenjska doba vinilne talne obloge CONCEPT FLOOR je odvisna od uporabe in tudi od čiščenja. Ne
uporabljajte agresivnih čistil in/ali čistil, ki vsebujejo topila ali glicerin. Zlasti prekomerno doziranje
lahko poškoduje površino. Obvezno upoštevajte navodila proizvajalca na embalaži čistila.
Vlago iz megle nemudoma obrišite – tal ne puščajte mokrih.
Na vhodu položite predpražnik, ki ne pušča barve (nitritni predpražnik). Gumijasti predpražniki ali
predpražniki, podloženi z lateksom, gumijasti čepi na napravah ter nogah stolov in miz lahko obarvajo tla. Po
potrebi zaščitite stična mesta.
Uporabljajte izključno mehka kolesca za stole in pohištvo (tip W po EN12529).
Prostorska klima
CONCEPT FLOOR je primeren za prostore z normalno klimo. Zato poskrbite za uravnoteženo in prijetno
prostorsko klimo, saj je to pomembno tudi za vaše zdravje. Idealna je relativna zračna vlažnost 50–60
% in prostorska temperatura približno 20–22 °C.
Velika izpostavljenost soncu, vročini in visokim temperaturnim nihanjem lahko škoduje materialu in povzroči
spremembe v barvi ali raztezanju materiala.
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