Požadavky na podklad podlahy
Instalujte na hladký, čistý a suchý beton, mozaikové podlahy nebo dřevěné podlahy za
předpokladu že podlaha je hladká, bez prasklin, je suchá (vyžadují se testy na vlhkost) a je
bez jakýchkoliv mastnot, vosku nebo dalších nečistot. Stávající podklad podlahy (jako
například porézní keramické dlaždice) by měly být dobře přilepené k podkladu nebo před
instalací EarthWerksu odstraněny. Podlaha musí být hladká a v optimálních podmínkách,
jinak se na Vaší nové podlaze mohou vyskytnout závady. Pokud jsou na podkladu praskliny
nebo malé dírky, je nutno toto spravit za pomocí nesrážlivého Portlandu, což je cement
s přídavkem latexu.
Poznámka: Na vinylové dlaždice EartWerks není záruka, pokud je provedena nevhodná
instalace vzhledem k přítomnosti nadměrného množství alkálie (žíraviny), vlhkosti nebo
hydrostatického tlaku v podkladu podlahy.

Instalace lamel nebo dlaždic
Udržujte pokojovou teplotu lepidla a všech lamel na nejméně 18 °C, nejméně 72 hodin před
vlastní instalací, během instalace a také 72 hodin po instalaci.
Nejlepší výsledky jsou dosaženy tím, že se podlaha pokládá od středu místnosti. Naměřte a
označte si střed každé zdi. Spojte tyto středy čárou, kterou si uděláte křídou. Zjistěte, kde je
střed a utvořte si čáru do pravého úhlu k čáře, kterou již máte. (Použijte úhelník.) Nejlepší je,
přidat 5% k celku kvůli odpadu. Rozdělte délku mezi zdmi (v palcích/centimetrech) podle
šířky lamel. Pokud vám vyjde, že bude méně než polovina lamely nebo dlaždice umístěna na
kraji, bude nutno si upravit čáry, které jste udělali křídou. Měli by jste více práce a Vaše
podlaha by nebyla tak pěkná, kdyby jste na kraji měli kousek lamely nebo dlaždice, než když
tam budete mít větší-širší kus.
Dávejte lepidlo jen tam, kam budete dávat podlahový materiál, protože pak lepidlo ztrácí
přilnavost. Čas přilnavosti je různý, záleží na teplotě a vlhkosti. Následujte rady výrobce.
Doporučujeme použít silně tuhnoucí lepidlo speciálně vyvinuté pro pevné vinylové dlaždice a
lamely. Použití ředidla na odstranění zaschlého lepidla může způsobit změnu barvy podlahy.
Proto by jste nejprve měli zkusit ředidlo na vzorku nebo na nenápadném místě. Podívejte se
také na seznam doporučených lepidel.
Pokládka lamel
Pečlivě umístěte první kus lamely na spojce čar z křídy (obr.1). Pokračujte v pokládce,
ujistěte se, že každá lamela je proti čáře z křídy a je těsně přidána k přilehlé lamela. Ujistěte
se, že lamela je dobře zasazena do vlhkého lepidla a zvláště dávejte pozor na okraje. Pokládka
může být buď ve tvaru pyramidy nebo po řadách. (obr.2 a 3)
Pokládka dlaždic
Pokládka dlaždic je stejná jako u lamel, jedinou výjimkou je, že by se měly pokládat ve tvaru
pyramidy.(obr. 2)
K úpravě kousků lamel nebo dlaždic, umístěte tu, kterou chcete řezat na poslední celý kousek,
další umístěte svisle ke zdi a nakreslete řezací linku tam, kde se překrývají. Ujistěte se, že
řezaný okraj podlahy je proti zdi, tak, aby okraje z továrny byly vedle sebe. Úprava podlahy
kolem zárubní, trubek a dalších výstupků: vyřežte si papírovou šablonu a překreslete ji na
povrch kachličky. Uřízněte dlaždici a zkuste, jak sedí na určené místo než ji přilepíte.

Když jste hotovy s pokládkou, použijte 45 kg válec a uválejte podlahu. Tak si budete jisti, že
lepidlo pevně přilnulo.
1. Preventivní opatření
Do budovy se obvykle nanosí hodně nečistot. Můžete tomu zabránit tak, že před vchod do
budovy dáte mřížku na zachycení nečistot nebo podlahový materiál, který bude zachycovat
nečistoty (rohože) a tyto budou součástí čistícího procesu.
2. Čištění nově položených podlah
Nově položené podlahy musí být zběžně vyčištěny před použitím, tak, aby se odstranily
všechny nečistoty z pokládky.
1.1. V případě pokládky podlah s polyuretanovou povrchovou úpravou, použijte CC PU
čistící prostředek naředěný vodou v poměru 1:5 a 1:10. Pokud je znečištění menší, koncentrát
můžete naředit v menším poměru.
2.2. Pokud budete mít podlahu bez polyuretanové povrchové úpravy, použijte CC Clean and
Strip (nebo nějaký podobný přípravek) místo čistícího prostředku CC PU.
3. Předběžná péče
Předběžná péče znamená, že podlahu ošetříme ochrannou vrstvou, která snižuje stupeň
znečištění a díky tomu je i jednodušší údržba. Tato předběžná péče by neměla být prováděna
na mokrých podlahách.
1.1. Pokud jste položili podlahu s polyuretanovou povrchovou úpravou, není nutno nijak tuto
podlahu ošetřovat, protože se tak již stalo ve výrobě.
3.2. K vyčištění nově položené podlahy, která nemá polyuretanovou povrchovou úpravou,
naneste dvě tenké rovnoměrné vrstvy CC High Shine Ultrahard Dealer (nátěr s vysokým
leskem) nebo CC Media Hard Selaer (nátěr se středním leskem). V místech, kde je
předpoklad vysokého opotřebení nebo vydření, naneste tři nátěry.
3.3. Podlahy s určitou texturou (DET- s vystouplým reliéfem) vytřete na vlhko přípravkem
CC Floor Cleaner R 1000 (nebo podobným) naředěným v poměru 1:10.
4. Pravidelná údržba
1.1. Odstranění prachu: Prach a špína se odstraní lehce navlhčeným mopem nebo
impregnovaným hadříkem.
1.2. Manuální nebo mechanické mokré čištění: K odstranění špíny, která je k povrchu
přischlá, použijte CC PU čistící prostředek (pro podlahu s polyuretanovou povrchovou
úpravou) nebo CC Floor Cleaner R 1000 (pro podlahy, které nemají polyuretanovou
povrchovou úpravu) a nařeďte v poměru 1:200.
5. Střední čištění/ Intenzivní čištění
Pokud nemůžete špínu odstranit během běžného čištění, nastupuje střední nebo intenzivní
čištění za použití prostředku CC PU Cleaner (pro podlahu s polyuretanovou povrchovou
úpravou) nebo CC Active Cleaner R 280 (pro podlahy, které nemají polyuretanovou
povrchovou úpravu) a nařeďte v poměru dle znečištění (např. od 1:50 do 1:100).
6. Základní čištění
Před nanesením nové ochranné vrstvy, která nahradí tu, co byla opotřebená nebo zničená,nebo
před nanesením CC PU Dealer System je potřeba podlahu vyčistit a odstranit starou vrstvu,
špínu nebo další nečistoty. Závisí na tom, jak moc je podlaha opotřebená a jakou údržbu
budete provádět, ale v komerčních prostorách bude nutné tuto údržbu provádět asi každých 6
až 12 měsíců.
7. Odstranění skvrn nebo čar po podrážkách
Nezdolné skvrny nebo čáry po podrážkách bot mohou být odstraněny použitím CC PU
čistícího prostředku (pro podlahu s polyuretanovou povrchovou úpravou) nebo CC Elatex
(pro podlahy, které nemají polyuretanovou povrchovou úpravu) a hadříku nebo nebrusnou
bílou poduškou a pak setřete podlahu čistou vodou. Tyto přípravky ovlivňují ochrannou

vrstvu. Z tohoto důvodu by ochranná vrstva měla být nanesena opakovaně. Skvrny odstraňte
okamžitě, protože později by jste mohli mít s odstraněním problémy.
Na vyžádání zašleme podrobnější informace.

