VINYLOVÁ PODLAHA POKLÁDÁNA NA ANHYDRIDOVOU
PODLAHU
Vinylová podlaha se stala v posledních pár letech velmi oblíbenou a stále častěji užívanou podlahovou krytinou
v bytové výstavbě i v komerčním sektoru. Díky velmi jednoduché instalaci, se pokládkou těchto krytin zabývá
mnoho řemeslníků, kteří však nejsou většinou odborně proškoleni, co taková pokládka vinylové podlahy
(celoplošným lepením) přináší od A až do Z.
Nejdiskutovanějším problémem při pokládce vinylové podlahy je: lepení vinylových dílců na anhydridovou
podlahu. Anhydridová podlaha především ve spojení s podlahovým topením vyniká perfektními vlastnostmi.
Podlaha je po vyschnutí připravena na položení takřka jakékoliv podlahové krytiny. To ovšem neplatí pro měkké
podlahy jako je např. PVC v metráži, MARMOLEUM / LINOLEUM a samozřejmě i vinylové dílce pro
celoplošné lepení. Dodavatel anhydridové podlahy garantuje rovinatost, ovšem negarantuje Vám hladký povrch.
Seriózní dodavatel anhydridových potěrů Vám musí potvrdit, že v případě pokládky měkčených podlah je
potřeba anhydridový potěr finálně upravit nivelační stěrkou.
Realita je taková: nivelační stěrka, která se aplikuje na povrch anhydridové podlahy v tl. cca 3mm, nemá za úkol
vytvořit rovinu (ta už tam je), ale má za úkol vytvořit dokonale hladký povrch, který je pro pokládku měkčených
podlahových krytin nevyhnutelný. Nivelační hmota má mnohonásobně jemnější složení frakce (plniva) než
samotný anhydrid a dokáže tak vytvořit opravdu dokonalý hladký povrch.
Tuto skutečnost bohužel zatím nepředepisuje žádná norma a jde především o všeobecné doporučení.
Co vlastně znamená celá situace v praxi? Položení (přilepení) vinylové podlahy na přebroušený povrch
anhydridové podlahy = „estetická katastrofa“. Vinylová podlaha je sice funkční ale všechny nedokonalosti, které
nebyly na první pohled na povrchu anhydridu patrné např. stopy po vibračních tyčí se rázem projeví v povrchu
vinylové podlahy či jiné měkčené podlahové krytiny. A to je nežádoucí. Zákazník si pořizuje imitaci dřevěné
podlahy, kamene a jiných povrchů a ne něco, co připomíná krabatý povrch vlnkovaného papíru.
Seriózní podlahář či podlahářská firma by měla na tuto skutečnost zákazníka předem upozornit a v případě
naléhání zákazníka, aby byla vinylová podlaha položena na anhydrid, doporučujeme, aby zhotovitel podlah od
této zakázky upustil a předal ji konkurenci. Přijde sice o pěknou zakázku, ale také dost možná přijde i o
konkurenci, která si dovolí vinylovou podlahu na anhydrid položit.
V případě jakéhokoliv dotazu či nejasnosti mne neváhejte kontaktovat.
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