
Koberec NEFRIT

1.  Výrobce doporučuje instalovat koberce Nefrit pouze prostřednictvím profesionálů.

Měla by být užita profesionální pravidla a odpovídající standardy.

2.  Podkladová plocha by měla být suchá, hladká, čistá, pevná, bez trhlin a prachu. Musí být odolná pro� nárazu

v souhlasu se standardy VDB DIN 18365 a BS 5325. Podkladová plocha musí být také vyrovnaná/vystěrkovaná

minimálně 24 hodin před zkušebním položením koberce.

3.  Výrobce doporučuje 24 hodinovou aklima�zaci/volné rozložení koberce v určené prostoře, kde má být instalován.

Teplota podlahy by měla být udržována min. 15°C před, v průběhu a minimálně 72 hodin po instalaci. Úroveň

vzdušné vlhkos� v příslušném prostoru by neměla překročit 75% a doporučená pokojová teplota by měla být

minimálně 18°C.

4.  Velmi opatrně odstraňte obal z role. Pro odstranění obalu doporučujeme nůžky. Ujistěte se, že koberec není

poškozen ostrými nástroji při vybalování a zkontrolujte, zda nemá koberec jiné defekty.

5.  Instrukce pro pokládku koberce v několika pásech vedle sebe

Následující pravidla je nutno respektovat pro správnou pokládku:

   Z výroby vycházejí horní a spodní díly

   Vzhledem k tomu že oba typy se mírně liší, nikdy nepokládat horní se spodními díly

   Produkty mohou být rozlišeny následovně:

   Horní díl = liché číslo role = jedna výrobní šarže

   Spodní díl = sudé číslo role= druhá výrobní šarže

   Jako obvykle – pokládat lze společně jen koberce z té samé výrobní šarže. Číslo šarže je vy�štěno na každé roli

   na š�tku.

   Sousedící pruhy pokládat vždy ve stejném směru- je to obzvláště důležité pro tento typ výrobku. (směr pruhů se dá

   vysledovat na spodní straně koberce – na�štěný text z výroby musí jít stejným směrem)

6.  Výrobce doporučuje požívat k lepení koberce kvalitní lepidla.

7.  Jsou povolena lepidla, která uvolňují do vzduchu nízké emise a bez rozpouštědel (EC1).

NÁVOD NA INSTALACI

spoltex



spoltex

výrobce typ lepidla 
typ 

hřebenu 
Bostik 
Findley Ardatec T15 - Objekt A4 B3 

Eurocol Eurostar Tex 609 B3 

Eurocol Eurosafe Tex 509 B3 

Eurocol Eurostar Multi 600 B3 

Forbo Erfurt Greenstar 509-600-605 B3 

Henkel  Thomsit T410-T440 B2 

Mapei Ultra/bond Eco 185 (indoor) B3 

Mapei ADESILEX G19 EpoxyPU (outdoor) B3 

Uzin Ökoline UZ 57 B3 

Wakol 
D 3311 Lino-and Carpet Glue nebo 
D3309 B3 

Wulff Multi-Coll nebo Tex Spezial B2 
 

Po velmi přísných testech výrobce garantuje vysoký standard u těchto výrobků, pokud budou řádně aplikovány

(používat vždy roz�rací špachtli se vhodnými hřebeny):

   Podobná lepidla mohou být použita v případě, že byla testována výrobcem. Výrobcův návod na použi� lepidla

   nutno plně dodržovat.

   Načaté lepidlo vypotřebujte najednou. Nepoužívejte příště.

   Četnost a intenzita zasychání/zavadnu� příslušné prostory záleží na množství používaného lepidla, teplotě

   místnos� a podlahy. Pro podlahy s normální schopnos� absorpce může být koberec položen po 5-10 minutách

   zasychání. U méně nasákavých povrchů je nutno počkat o něco déle.

1.  Pro pokládku spojů koberců dodržujte následující postup:

   Oba pruhy uříznout na míru odděleně. Neprořezávat oba najednou. Nutné pohlídat střídu vzoru.

   Řez musí být veden z vrchní strany ostrým nožem. Pro perfektní spoj držte nůž trochu našikmo.

   Vždy vést řez mezi bílými nitěmi, po osnově.

   Aby bylo dosaženo pěkného spoje obě strany by měly být ještě před pokládkou natřeny lepidlem na studené spoje.

   Tím zabráníme třepení vlasu koberce.

2.  Právě položený a nalepený koberec se může projevovat typickým „zápachem novos�“. Toto odezní po několika

    dnech větrání a vytápění.

3.  Koberec Nature může být rovněž nainstalován tradičním způsobem pomocí napínacích lišt a podložky. Toto musí

    být provedeno pomocí konfekční pásky s lepidlem pro svařování koberce za tepla. 

4.  Volná pokládka koberce Nature bez upevnění ani v malých místnostech není rozhodně doporučena a může být

    provedena jen na vlastní riziko. 

5.  Doporučujeme vždy použít ochrannou podložku pod kolečkové židle, popř. pod jiný nábytek opatřený kolečky.
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