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Sportec podlahové krytiny
Doporučená pokládka

1. Podklad
Ujistěte se, že podklad je pevný, rovný, suchý a čistý, bez trhlin, prachu a neobsahuje
cizorodé látky (např. zbytky malty, olej atd.), které by snižovaly přilnavost. Pro pokládku
podlah Sportec Color jsou vhodné všechny betonové podklady i potěry, které splňují
potřebné požadavky.
Drobné nerovnosti musí být upraveny nivelační stěrkou. Před vylitím nivelační hmoty povrch
důkladně vyčistěte, a pokud je to nutné, použijte penetraci, případně primární nátěr, pokud
je povrch příliš savý. Na připravený podklad po vytvrzení základního nátěru začněte s aplikací
lepidla. Řiďte se pokyny od výrobce a volte lepidlo kompatibilní s primárním nátěrem. Než
začnete s instalací, doporučujeme ověřit, že veškeré použité materiály jsou navzájem
kompatibilní.

3. Příprava
Podlahy Sportec color se dodávají v rolích nebo v pásech. Před instalací je nutné nechat
materiál 1 – 2 dny aklimatizovat při pokojové teplotě. Den před instalací role rozbalte po
ploše místnosti.
Doporučená teplota pro skladování je 15 - 25°C, podlahu skladujte ideálně v místnosti, ve
které bude následně položena. Při nižší nebo vyšší teplotě se hůře pracuje s lepidly apod.
Řiďte se pokyny od výrobce lepidel a nátěrových hmot.
Než začnete pokládat podlahu, zkontrolujte balení, jestli máte správné množství. Případné
nedostatky budou akceptovány pouze v případě, že materiál nebyl nařezán a položen.
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3. Instalace
Po vyčištění podkladu a případném vyrovnání začněte s instalací podlahy. Lepidlo nanášejte
zubovou stěrkou viz. obr. 1. Po uplynutí doby, kterou doporučuje výrobce lepidla, přilepte
podlahu. Instalaci podlahy je lepší provádět minimálně ve dvou lidech. Jeden nanáší lepidlo,
ostatní lepí pásy podlahy, obr. 2. Než začnete pokládat další pás, ujistěte se, že je první pás
položený rovně. Následné úpravy jsou velmi obtížné. Podlaha musí být nalepena spodní
stranou dolů. Spodní strana je označena štítkem obr. 6. Jednotlivé pásy pokládejte těsně
vedle sebe, aby nevznikaly spáry.
Role vždy pokládejte ve stejném směru obr. 6. Při pokládce dbejte na to, aby byl použitý
materiál ze stejné výrobní šarže. Číslo šarže najdete na štítku obr. 4 a 5)
Krátce po nalepení, dokud není lepidlo ještě zcela zatvrdlé, přejeďte podlahu válcem, aby se
dokonale spojila s lepidlem a nevznikaly vzduchové bubliny obr. 3.
Pro lepení použijte lepidlo určené pro lepení pryžových podlahovin. V některých případech
se doporučuje použít dvousložkové PU lepidlo, například ve vlhkých prostorách, v místech s
vysokým dynamickým zatížením, nebo tam, kde jsou vysoké výkyvy teploty. V některých
případech stačí podlahu pouze položit a nelepit. Podlahu pouze položíte na čistý a rovný
podklad.

4. Nátěr
Pro většinu aplikací doporučujeme opatřit podlahu SPORTEC®color nátěrem. Materiál určený
pro aplikaci na pryžové podlahy naneste pomocí válečku. Rovnoměrně naneste na suchý a
čistý povrch dle instrukcí od výrobce. Podlahy Sportec instalované v interiéru by měly být
opatřeny vhodným nátěrem. Výhody – snadnější údržba, stálobarevnost. Po aplikaci se
podlahy nedotýkejte, dokud nátěr úplně nezaschne.
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6. Důležité
Při aplikaci speciálního dvousložkového PU lepidla se řiďte pokyny od výrobců materiálů.
Lepidla pro lepení podlahy SPORTEC®color aplikujte pouze na suchou a čistou podlahu. Po
instalaci nevstupujte na podlahu, dokud lepidlo úplně nezaschne.
Stejným způsobem postupujte v případě povrchové úpravy. Před aplikací nátěru
zkontrolujte, že je podlaha čistá. Pokud je to nutné, před aplikací ji vysajte. Nevstupujte na
podlahu, dokud nátěr zcela nezaschne.

Obr. 1: Lepidlo nanášejte na suchý a rovný podklad

Obr. 2: Instalace podlahy SPORTEC®

Obr. 3: Přitlačení podlahy SPORTEC® k podkladu
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Obr. 4: Věnujte pozornost číslům šarže uvedeným na štítku

číslo šarže

pořadové
číslo role

Obr. 5: Označení rolí a šarže
V případě špatné dodávky - poškozené zboží, nesprávné množství apod. oznamte pochybení
okamžitě a zastavte pokládku. Nárok na výměnu zboží máte pouze v případě, že zboží není
použité a udáte číslo šarže obr.5.
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Štítek na spodní
straně krytiny

Obr. 6: Role pokládejte vždy ve stejném směru

DOMAFIT FITNESS, s.r.o.
Karlovarská 106, 252 61 Jeneč u Prahy
Tel. +420 220 981 452, +420 724 884 861
E-mail: info@domafit.cz
www.domafit.cz, www.podlahy-interiery.cz

