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INSTALAČNÍ PŘÍRUČKA
PRO 

TAJIMA CONTRACT-SL  

Příprava podkladu před pokládkou podlah Tajima Contract-SL
Vzhled položené podlahy závisí na kvalitě podkladu. Jeho nerovnosti se následně projeví
u položené podlahy. Pro zamezení tomuto problému doporučujeme dodržovat následující
pravidla: 

Nový betonový podklad
Vlhkost nového betonového podkladu nesmí být větší než 8 %. Doporučujeme provést měření
vlhkosti.

Betonová podlaha
Betonové podlahy by měly být pevné, suché (vlhkost do 8%), hladké a čisté. Všechny nerovnosti
je třeba opravit nebo vyrovnat.

Pozor: Podlahovou krytinu nepokládejte na písčité nebo měkké povrchy, popř. na plochy,
u kterých se může projevovat hydrostatický tlak.

Dvojité podlahy & Duté podlahy
Dvojité podlahy a duté podlahy by měly být hladké a čisté. Je třeba vyrovnat všechny
nerovnosti. 

Stará elastická podlahová krytina 
 a) Na podkladu by měla spočívat bezpečně a pevně.
 b) Neměly by se u ní vyskytovat žádné uvolněné nebo odloupnuté plochy. Pokud by to tak bylo,
      je třeba je nahradit materiálem bez vad nebo vyrovnat pomocí dobré latexové podložky. 
 c) Měla by se celá posypat pískem, tak aby se odstranil starý vosk, pryskyřičná tvrdidla a
      nečistoty. Poté je třeba celou podlahovou krytinu očistit. 

Pozor: Pokud byla stará elastická podlahová krytina položena na betonovou desku, která je
v přímém kontaktu se zemí, starou podlahovou krytinu odstraňte. 

Aby byla položená podlaha pěkná, je nutné dodržet 3 základní pravidla: 
 1)  Ujistěte se, že všechny vrstvy pod povrchem jsou v dobrém stavu.
 2)  Podlahu pokládejte při vhodných podmínkách pokládky. 
 3)  Při lepení používejte pouze lepidla doporučená výrobcem. 



POKYNY K INSTALACI TAJIMA SAMOLEŽÍCÍCH VINYLOVÝCH PODLAH

1)   Na hrubý podklad můžete Contract-SL pokládat bez použití lepidel. U hladkého podkladu
      byste měli použít adhesivní lepidlo. Doporučujeme fixaci Ceresit T425 nebo T555 (Quick-Lift
      Gewebe). U stěn je třeba vždy používat adhesivní lepidlo (fixaci). Alternativou je také užití
      fixační pásky Sigan Elements (UZIN), která je přímo doporučena výrobcem.

2)  Při pokládce vyznačte pomocí provázku podélnou a příčnou osu
      místnosti. Značení je třeba umístit tak, aby jeho vzdálenost od stěny
      odpovídala několikanásobku velikosti dílce. 

3)  Nejdříve proveďte zkušební pokládku; začněte od středu místnosti,
      pokračujte do stran, směrem k oběma stěnám.

     Pokud by prostor pro napojení na stěnu byl menší než 1/3 šířky dílce,
     posuňte celý provázek o tuto šířku dílce souběžně se stěnou tak,
     abyste byli blíže protilehlé stěně. Podlaha tak bude vypadat lépe
     a nebude nutné přizpůsobovat malé krajové dílce.

4)  Začněte uprostřed místnosti a postupně pokládejte jednotlivé dílce. První dílce musí
      odpovídat značení pomocí provázku. Každý dílec by měl být položen kvadraticky
      k sousednímu dílci a nemělo by se s ním posouvat. Rohy se musí přesně stýkat.

5)  U napojení na stěnu položte volný dílec „A“ přesně přes poslední
      položený dílec v řadě. Vezměte další dílec „B“ a položte jej přesně
      přes dílec „A“.
      Dílec „B“ posuňte ke stěně a na dílci „A“ vyznačte jeho okraj.
      Nyní dílec „A“ uřízněte podle vyznačené čáry. Uříznutý dílec přesně
      zapadá do prázdného prostoru. Tento postup opakujte u každého dílce,
      dokud nebude napojení na stěnu dokončeno.

6)  Pro pokládku dílců okolo překážek si vyrobte jednoduchou papírovou
      šablonu. Šablonu přeneste na dílec a uřízněte ho podle ní. Řezání
      Contract S je snadné. Nejdříve ostrým nožem udělejte podél linie zářez a pak dílec podél
      tohoto zářezu zlomte.

Řezání dílců bude snazší, pokud je po několik sekund nahřejete nad horkou plotýnkou nebo
v troubě.

Důležitým předpokladem pro pokládku jsou vhodné klimatické podmínky. Teplota
dílců, místnosti a podlahy by se měla pohybovat okolo 20 °C a měla by být na této
hodnotě udržována po minimálně 24 hodin před pokládkou, během ní a po ní.
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