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Návod na pokládku 
 

VIZUÁLNÍ KONTROLA 

Dřevo je přírodní materiál a každý kus má svou jedinečnou barvu a design. 

K dosáhnutí pěkného vizuálního dojmu podlahy doporučujeme jednotlivé lamely z 

různých balíků promíchat. Naše přísné postupy kontroly kvality nemohou zcela 

eliminovat možné vady. Pokud najdete kus, který neodpovídá naší kvalitě, vraťte jej 

prosím dodavateli zdarma k výměně. Zkontrolujte lamely a vadné kusy odložte 

stranou. Nainstalované lamely s viditelnou vadou nemohou být reklamovány. 

 

POKLÁDKA 

Zkontrolujte rovinnost podkladu na podkladové délce 2 m a na podkladové délce 

0,25 m. Jsou-li nerovnosti větší než ± 3 mm při 2 m podkladové délky nebo větší než 

± 1,2 mm při 0,25 m podkladové délky, je třeba podklad nejdříve vyrovnat. 

Podklad musí mít správnou zbytkovou vlhkost, cementový potěr max 2%, při 

podlahovém topení 1,5% CM. U anhydritu 0,5% a při podlahovém topení 0,3% CM. 

 

Lamely se instalují podél dokonalé přímé linie, často jednoduše podél přímé stěny. 

Není žádné pravidlo pro směr pokládky. V zásadě je možný jakýkoli požadovaný směr 

v místnosti. Pokládání pod úhlem je technicky možné, vyžaduje však více času a 

dovedností. Začněte s první lamelou, kdy drážka je ve směru ke zdi a pero ve směru 

pokládky. U profilů DropDown pokládejte perem směrem ke stěně a drážkou s delší 

spodní částí ve směru pokládky. Pokračujte po linii první lamely a dokončete řadu. 

Poslední kus v řadě ořízněte, boční lamely zařízněte tak, aby odpovídaly tvaru stěny. 

Krátké strany přilehlé řady musí být odsazeny min. o 40 cm. 

DropDown  

Proveďte pokládku stejným způsobem, jak je uvedeno výše. Konce lamel se během 

sklopení vzájemně uzamknou. Zámek konců lamely zajistěte několika jemnými údery 

shora na plochu lamely. Dodatečné použití lepidla je možné, ne však nutné. Během 

pokládky zajistěte dilatační spáru okolo stěn pomocí dřevěných rozpěrek. Po 

dokončení pokládky všechny rozpěrky odstraňte. Ořízněte zbytky parotěsné fólie ve 

výšce povrchu. Dilatační spáry zakryjte pomocí soklových lišt, přechodovými profily a 

krytkami trubek. Odstraňte všechny volné nečistoty z povrchu. 

Poznámka: Užití parotěsné folie a protihlukové podložky při plovoucí pokládce je 

povinné. 



Pokyny k údržbě 

 

Správná péče o podlahu již od začátku je velmi důležitá. S postupem času se podlaha 

stává méně náročnou a odolnější vůči jejímu namáhání. Dodržováním níže uvedených 

doporučení bude vaše podlaha stále ve skvělém stavu:  

Kvalitní rohožka před nebo uvnitř prostoru dveří pomáhá chránit podlahu před 

abrazivním bahnem a nečistotami. Zároveň také pomáhá zkrátit dobu čištění. 

Nezapomínejte na její pravidelné čištění. 

Volné nečistoty, prach a písek zameťte nebo vysajte. Použijte vakuovou hubici 

vhodnou pro dřevěné podlahy. 

Voda způsobuje bobtnání dřeva a může způsobit otevření spojů a poškození podlahy. 

Rozlité tekutiny a skvrny vždy okamžitě odstraňte lehce navlhčeným hadříkem. 

Zajistěte dostatečné větrání pod květináči nalepením ochranných podložek nebo 

pomocí vhodných pod misek. 

Nízká vlhkost nebo vysoké teploty, zejména v zimě nebo při podlahovém vytápění, 

mohou mít za následek malé spáry a praskliny ve dřevě. Vhodné prostředí v místnosti 

má relativní vlhkost asi 50-60%. Nesmí klesnout pod 35%. V zimě se doporučuje 

zvlhčovač vzduchu. Při podlahovém vytápění je třeba se vyvarovat použití silných 

koberců nebo jiných podlahových krytin. Maximální teplota povrchu krytiny nesmí 

překročit 27⁰ C. 

Pod veškerým nábytkem používejte kolečka nebo ochranné podložky (ne podložky na 

hřebík). Kolečka musí být měkká dle EN 12529. Kolečka pravidelně čistěte a dle 

potřeby vyměňte. Pro kancelářské židle jsou k dispozici vhodné ochranné podložky a 

doporučuje se jejich použití.  

Agresivní a nevhodné čisticí prostředky, písek, suché mikrovlákno, kyselé nebo 

alkalické látky (např. cement nebo sádra, dřevěný popel, voda z topných systémů, 

odstraňovač mechů atd.), rozpouštědla, jehlové podpatky, kov mohou poškodit 

povrchovou úpravu a způsobit otlaky, poškrábání a změnu barvy. Pro malá 

mechanická poškození jsou k dispozici opravné sady. Zeptejte se svého prodejce. Na 

skvrny od barvy nikdy nepoužívejte brusný papír. Existuje několik řešení, jak je 

odstranit, aniž by bylo nutné brousit podlahu. Používejte pouze následující 

doporučené produkty pro údržbu a postupujte podle pokynů výrobce. Ošetření 

povrchové úpravy, pravidelné čištění a renovace se provádí pomocí produktů FAXE 

pro olejované podlahy: 



 

Pro přírodní olej nebo tmavě zbarvené povrchy: FAXE podlahové mýdlo přírodní 

DE10131 a FAXE ošetřující olej přírodní DE14311.  

Pro bíle olejované povrchy: FAXE podlahové mýdlo bílé DE10141 a FAXE ošetřující 

olej bílý DE14321.  

Ošetření povrchové úpravy (ihned po pokládce) a renovace 

Před ošetřením povrchové úpravy nebo renovací ošetřujícím olejem musí být 

povrch podlahy očištěn, bez ohledu na to, zda je podlaha nově položená nebo je 

již používána, a to intenzivním čističem FAXE DE10191. Ošetřující olej FAXE  se 

nanáší pomocí kotoučového stroje s hnědým padem nebo lze také ručně. 

Přebytečný olej se vyleští absorpčním hadříkem. Doporučená údržba: ihned po 

pokládce, dále pak 1x za rok.  

Pravidelná péče 

Mokré čištění se provádí podlahovým mýdlem Faxe zředěným ve vodě 1:40. Při 

silném znečištění použijte 2 kbelíky ve dvou krokovém procesu vytírání. 

 

 

 


