
 

1 - Montáž 

 
 
Skladování a doprava 
 
Balení kobercových čtverců s-Carpet Tiles
závisí na vybraném výrobku. Informace o 
příslušném balení jsou součástí technických 
údajů, které naleznete na remních stránkách 
společnosti SPOLTEX spol. s r.o. -
www.spoltex.cz. Konkrétní informace o 
balení, počtu kusů, velikosti čtverců a obsahu 
jsou uvedeny taktéž na každé jednotlivé 
kartonové krabici. Vezměte prosím na vědomí, 
že kobercové čtverce je třeba skladovat a 
přepravovat na rovném povrchu. 

 

Před montáží 
 
Vizuální kontrola 
 
Před montáží výrobek prosím zkontrolujte. Na 
každé krabici je uvedena kvalita, barva a číslo 
šarže (viz příklad níže). Na zadní straně každého 
kobercové čtverce je zobrazen směr vlákna, 
číslo šarže a barva. Zkontrolujte, zda tyto 
informace odpovídají údajům v objednávce, 
zda jsou množství správná a zda krabice nejsou 
viditelně poškozené. Doporučujeme, abyste při 
každé montáži vždy používali materiály z jedné 
výrobní šarže, protože shodu mezi různými 
šaržemi nelze zaručit. 
 

 
 

Vhodnost 
 
- Podklad pro účely montáže kobercových 

čtverců musí být tvrdý, hladký, čistý 
a suchý, nesmějí se na něm vyskytovat 
žádné defekty a musí být vhodný pro daný 
účel. 

- Kobercové čtverce jsou vhodné pro 
všechny typy zdvojených podlah podle 
EN12825.  

- Kobercové čtverce  jsou vhodné pouze 
pro montáž do interiérů. 

 

 

Složení, konstrukce a kvalita podkladu 

 
 
Znalosti ohledně složení a konstrukce jsou 
důležité, protože vám umožní správně si 
u podkladové vrstvy ověřit přijatelnou vlhkost, 
namáhání v tlaku a pevnost v tahu. Kromě toho 
je třeba vědět, jaký typ přípravy podlahy, jakou 

Pokyny pro montáž 
kobercových čtverců  

 

Carpet
tiles
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samonivelační stěrku a možnou izolaci proti 
vlhkosti budete během procesu montáže 
potřebovat. 
  
V případě jakýchkoli nejasností či pochybností 
ohledně kvality či složení podkladové vrstvy vaší 
podlahy se poraďte s výrobcem či 
dodavatelem podlahy nebo samonivelační 
stěrky. 
 
 

Národní předpisy  
 
Podmínky a způsob montáže na daném místě 
musí vždy splňovat požadavky příslušných 
národních předpisů a montážních norem. 
 
 

PŘÍPRAVA PODKLADU 
 
 

Nepravidelnosti podkladu 
 
Dobrá příprava podkladu je pro 
bezproblémovou montáž zásadní. Vzhled 
podlahy z kobercových čtverců bude 
pouze tak dobrý, jak je kvalitní podklad, na 
kterém je namontovaná. Podkladová vrstva by 
měla být připravena podle normy BS5325 nebo 
jiných odpovídajících národních nebo 
evropských norem. 
 
Podklad musí být tvrdý, hladký, čistý a suchý. 
Nesměj se na něm vyskytovat žádné defekty 
a musí být vhodný pro daný účel. V případě 
potřeby seškrábejte a odstraňte zbytky starého 
lepidla a taktéž položenou samonivelační 
stěrku. Ujistěte se, že podklad je rovný a že na 
něm nejsou žádné chemické látky ani jiné 
nečistoty.  
 
Dřevěné podklady musí být konstrukčně pevné, 
ploché, suché a bezpečně ukotveny. Nerovné 
povrchy musí být vodorovné, proto je na ně 
třeba položit 6 mm silnou překližku, která může 
vyžadovat zacelení, aby nedocházelo k 
absorpci lepidla. 
 
 
 Obsah vlhkosti podkladu 
 
Obsah vlhkosti podkladu musí odpovídat 
místním nebo národním normám vztahujícím se 
na montáže textilních podlahových krytin. 
Betonové a kamenné podklady podlah musí 
mít účinnou parozábranu v souladu s národními 
normami pro montáž textilních podlahových 
krytin. Postupujte podle podrobných pokynů 
výrobce pro montáž parozábrany a pro použití 
samonivelační stěrky. 

 
Důležité  
S montáží podlahy byste neměli začít, dokud 
montážní technik neposoudí a neschválí 
podkladovou vrstvu podlahy a podmínky 
montáže. 
 
 

Aklimatizace 
 
Kobercové čtverce IVC je nutné nejdříve 
nechat aklimatizovat v místě montáže alespoň 
24 hodin před montáží. V prostorách, ve 
kterých mají být kobercové čtverce 
namontovány, musí být udržována teplota 
alespoň 15 °C a relativní vlhkost do 75 % 
(ideálně méně než 65 %). 
 
 

Teplotní podmínky 
 
Výše uvedené podmínky je nutné udržovat 
před montáží, v jejím průběhu i po montáži. Po 
montáži musí být tyto podmínky udržovány po 
dobu 75 hodin, než lepidlo zcela zaschne.  
Teplota podkladu nesmí klesnout pod 10 °C a 
musí být alespoň o 3 °C vyšší než rosný bod 
okolního vzduchu. Teplota povrchu podkladu 
nesmí být v žádném případě nižší než rosný bod 
okolního vzduchu. 
 
 

  Podlahové vytápění 
 
Kobercové čtverce lze používat na tradiční 
systémy vodního podlahového vytápění. 
Alespoň 24 hodin před montáží kobercových 
čtverců musí být podlahové topení vypnuto. Po 
namontování je nutné postupně zvyšovat 
teplotu podlahového topení po 5 °C denně, 
dokud nebude dosaženo běžné provozní 
teploty. 
 

Podlahové chlazení 
 
Kobercové čtverce je možné také 
namontovat přes podlahové chladicí systémy. 
Teplota přiváděné chladicí vody však nesmí být 
nižší, než je teplota rosného bodu. Při teplotě 
nižší, než je teplota rosného bodu, bude 
docházet ke kondenzaci, a proto může dojít 
k poškození podlahové krytiny a tvorbě plísní. 
Termostaty v místnosti nesmějí být nikdy 
nastaveny na teplotu, která je o více než 5 °C 
nižší než pokojová teplota. 
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Zahájení montáže 
 
Obecně 
 Nejpoužívanějším rozložením a nejjednodušším 
způsobem je začít na 100% přímce přes největší 
délku plochy a následně pracovat doleva a 
doprava. Určete si upřednostňovaný směr 
montáže kobercových čtverců. Změřte 
přesně šířku prostoru a spočítejte poměrné 
rozdělení první a poslední řady. Na podlaze si 
pomocí pravítka a tužky nebo křídy označte 
výchozí linii. Podél této linie namontujete první 
řadu

 
 

Připevnění 
 
1. Připevnění s použitím doporučeného 

prostředku pro zvýšení lepivosti 
 
Kobercové čtverce či lamely jsou 
propojovány jedna s druhou při dodržování 
správné pevnosti. Spoje nesmí zůstat příliš volné, 
protože pak budou mezi nimi vznikat mezery. 
Spoje nesmí být ani příliš těsné, protože by tak 
mohlo dojít ke stlačení, zkroucení a zprohýbání 
hran. Celá oblast musí být přilepena 
doporučeným prostředkem pro zvýšení 
lepivosti, přičemž je třeba dodržovat 
doporučení výrobce.  
- Pro podkladový systém EcoFlex Statera 

(se 70 % recyklovaného obsahu) 
doporučujeme lepidlo Uzin 1000 nebo 
obdobné lepidlo. 

-

-

 

 

Pro podkladový systém EcoFlex NXT (s 

Pro xaci BT využijte Ceresit T425 apod.

35 % recyklovaného obsahu) 
doporučujeme lepidlo Uzin 2100 nebo 
obdobné lepidlo. 

 
Nikdy koberec neřezejte na koberci, protože 
byste mohli čepelí nože proříznout příliš hluboko 
a narušit smyčky na spodním koberci. 
 
2. Spojování pomocí lepicích čtverců exlok 
 
Vytvoříte plovoucí podlahu, která je propojená. 
Pod každý roh koberce umístěte alespoň jeden 
lepicí čtverec tak, aby čtverce nebo lamely 
nebo byly k sobě na zadní straně připevněné. 
Kobercové čtverce či lamely by měly být 
propojovány jedna s druhou při dodržování 
správné pevnosti. Spoje nesmí zůstat příliš volné, 
protože pak budou mezi nimi vznikat mezery. 
Spoje nesmí být ani příliš těsné, protože by tak 
mohlo dojít ke stlačení, zkroucení a zprohýbání 
hran. 
 
Výhody:  
- Snadná montáž i demontáž  
- Rychlá montáž (i v zabydlených 

prostředích)  
o úspora času i nákladů  
o okamžitá přístupnost  

- Flexibilita: stále snadný přístup k podkladu • 
Snadné opravy • Snímatelné a opakovaně 
použitelné, bez poškození podkladové 
vrstvy 

 
 
 Směr vlasu

  
Kobercové čtverce lze montovat různými 
způsoby v závislosti na příslušném produktu. Než 
se do montáže pustíte, nahlédněte prosím do 
technických údajů a/nebo informací na obalu 
a zjistěte si doporučené pokyny pro montáž 
produktu. Pomohou vám informace uvedené 
na zadní straně kobercového čtverce. Jsou zde 
uvedeny potřebné informace (číslo šarže, 
barva, směr vlasu, …).  

 
Informace uvedené na zadní straně 
kobercových čtverců: 
 
- Číslo šarže: např. 1001156.001 – Při 

objednávání materiálu je třeba dbát na to, 
aby každá podlahová plocha byla 
provedena se stejným číslem šarže. Číslo 
šarže je jasně uvedeno na obalu stejně jako 
na zadní straně každé kobercového 
čtverce a musí být před montáží 
zkontrolováno. 

 
- Barva: např. 839 - Barva je jasně uvedeno 

na obalu stejně jako na zadní straně každé 
kobercového čtverce a musí být před 
montáží zkontrolováno. 

 
- Směr vlasu: Každý čtverec je na zadní 

straně opatřena šipkou označující směr 
vlasu. Podle šipky lze produkt pokládat 
různými způsoby. Některé z možností jsou 
uvedeny níže. Doporučujeme vám si před 
montáží ověřit doporučenou metodu 
pokládky vámi vybraného produktu.

 

 
 

 
 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

Monolitický:  
Bez posunu mezi kobercovými 
čtverci. Všechny šipky by měly
být orientované

 
jednotným 

směrem.

 

Otočení o 90 stupňů:

 
Bez posunu mezi kobercovými 
čtverci, kobercové čtverce se 
otočí o 90 stupňů jeden 
k

 
druhému. Pokládka je také 

známá jako šachovnice.

 Cihlové zdivo:

 

Kobercové čtverce by měly
být vodorovně posunuté o 
polovinu čtverce. Všechny 
šipky by měly být orientované 
jednotným směrem.

 

Vertikální zdivo:

 

Kobercové čtverce by měly
být vertikálně posunuté o 
polovinu čtverce. Všechny 
šipky by měly být orientované 
jednotným směrem.

 

Více směrů:
Nedodržuje se žádný směr 
šipek. Kobercové čtverce se 
mohou klást náhodným 
způsobem bez ohledu na směr 
vlákna.
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Stejně jako každý jiný typ podlahy potřebuje i 
koberec čas od času vyčistit. Čištění koberců je 
snazší, než si možná myslíte. Přečtěte si naše 
tipy pro snadné čištění koberců. Chcete-li, aby si 
váš koberec uchoval nádherný vzhled a zůstával 
čistý, z velké části vám postačí řídit se selským 
rozumem. Postupujte podle těchto jednoduchých 
tipů:

Pokyny pro péči

• Vysávejte často: nejlepší způsob, jak zabránit 
usazování špíny a prodloužit životnost koberce, je 
časté vysávání.

• Používejte u vchodů rohožky. Jednoduchá rohožka 
v interiéru nebo před vchodem zabrání tomu, aby 
se nečistoty roznesly po celé budově a pronikly 
i do vlasu vašeho všívaného koberce. Rohožky 
nezapomínejte také často čistit, aby se samy 
nestaly zdrojem prachu a nečistot.

• Čistěte nejpoužívanější místa: na nejpoužívanějších 
částech koberce (u vchodů, dveří, v místech častého 
procházení atd.) se budou nečistoty hromadit 
mnohem rychleji než jinde. Pokud tato místa vyčistíte 
dříve, než začnou vypadat ušpiněně, zabráníte 
roznášení nečistot po domě a můžete prodloužit 
interval mezi dvěma čištěními profesionální firmou.

• Nechávejte koberec pravidelně vyčistit 
profesionálům: prach a oleje obsažené ve 
vzduchu postupem času zanechají matný film i na 
nepoužívaných částech koberce. Pravidelné čištění 
celého koberce profesionální firmou je proto nutné 
provádět alespoň jednou za dva roky ode dne 
nákupu. 

 

Podmínky

 
 

Po namontování maximálně 100 m² je nutné 
provést řádné posouzení. Pokud zjistíte jakoukoli 
odchylku od původní specifikace a/nebo 
výrobní chyby, je nutné před další montáží 
nejprve informovat společnost SPOLTEX. Umožní 
to provést potřebná opatření. 
Nedodržování pokynů pro montáž může mít za 
následek zánik záruky. 
SPOLTEX spol. s.r.o. nepřebírá odpovědnost za 
chyby a/nebo škody vzniklé následkem 
neodborné montáže. Záruka bude platná, 
pouze pokud budou kobercové čtverce 
správně namontovány i udržovány.

!
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Definice skvrny

„Zapouštění“ znamená trvalou změnu o více než jednu jednotku na šedé stupnici dle normy ISO-
105 A03, která se používá k hodnocení zapouštění koberců. Schopnost „odolat zapouštění“ zna-
mená schopnost kobercového vlasu odolat trvalé změně zabarvení způsobené výhradně potravi-
nami nebo nápoji nebo tuto změnu minimalizovat (skvrny, na něž je poskytována záruka, jsou v 
tomto letáku definovány v části „skvrny od potravin a nápojů, na něž se vztahuje záruka“).

Pokyny pro čištění
Pokud na koberec něco rozlijete nebo jej ušpiníte, nemusí to být problém. 
Vždy jednejte rychle a řiďte se těmito pokyny pro účinné a správné 
odstranění skvrn.

a. Mastné skvrny 

Tyto skvrny lze ošetřit pouze speciálním přípravkem určeným pro odstraňování tohoto druhu skvrn. 
Neaplikujte přípravek přímo na znečištěné místo. Pomocí vaty naneste přípravek od okraje skvrny 
směrem dovnitř. Osušte pomocí savého ubrousku nebo kuchyňské papírové utěrky. Vlákno koberce 
může během čištění ztmavnout, ztmavnutí ale následně vymizí. Dle potřeby uvedený postup 
opakujte. Skvrnu navlhčete slabým mýdlovým roztokem (viz: zaschlé skvrny na vodní bázi) a osušte 
kuchyňskou jednorázovou utěrkou. Ošetřené místo dosušte fénem, abyste zabránili vzniku mapy. 
Fénem při sušení nepřetržitě pohybujte.

b. Skvrny na vodní bázi

Skvrnu okamžitě vysušte pomocí savého ubrousku nebo kuchyňské papírové utěrky. Potřísněnou 
oblast s pomocí houbičky nebo kousku vaty znovu navlhčete vlažnou vodou. Osušte pomocí 
kuchyňské papírové utěrky a dle potřeby postup opakujte. Ošetřené místo dosušte fénem, abyste 
zabránili vzniku mapy. Fénem při sušení nepřetržitě pohybujte.

c. Zaschlé skvrny na vodní bázi

Mýdlový roztok (2 litry vlažné vody s polovinou čajové lžičky profesionálního šamponu na koberce). 
Potřísněné místo opětovně navlhčete kouskem vaty namočeným do mýdlového roztoku. Osušte 
pomocí kuchyňské papírové utěrky stejně jako u výše zmíněných „skvrn na vodní bázi“ a dosušte 
fénem, abyste zabránili vzniku mapy. Fénem při sušení nepřetržitě pohybujte.

Závěrečný postup při čištění koberce po navlhčení a vysušení ubrouskem či utěrkou by měl být 
následující. Na ošetřené místo položte 6 vrstev kuchyňských papírových utěrek a zatěžkejte těžkým 
předmětem. Nechejte 24 hodin schnout. Tak budou absorbovány zbytky skvrny i ze spodní části vláken.

d. Seškrábejte nebo vysajte přebytečnou tekutinu

Zmrazte znečištěné místo kostkami ledu a seškrábejte zmrzlou tekutinu tupým okrajem lžíce 
(směrem od okrajů skvrny ke středu). Vysajte seškrábané zmrzlé kousky rozlité tekutiny ještě před 
tím, než se rozpustí.



Skvrny od jídla a nápojů, na něž se vztahuje záruka

pivo

 

b
bobulovité ovoce

 

b
máslo

 

a
žvýkačka

 

c a
čokoláda

 

a
káva

 

b
stolní olej

 

a b
ovocné nápoje (s  umělými barvivy)

 

b
ovocný džus

 

b
tuk

 

(z jídla)

 

a b
zmrzlina

 

b
kečup

 

a b
limonáda

 

b
majonéza

 

a
mléko

 

a b
míchané nápoje

 

(likéry)

 

a b
hořčice

 

(nechte zaschnout, seškrábněte a teprve poté vyčist ěte, 

abyste zabránili rozetření skvrny)

 

a
krmení pro domácí mazlíčky

 

a
nealkoholické nápoje

 

b
cukr – cukrovinky

 

b
čaj

 

b
víno

 

(bílé)

 

a
  

b

Obecná doporučení

• 
výrobku. 

• Všívaný koberec nikdy nedrhněte, mohlo by to poškodit 
vlas nebo tkanivo koberce a změnit jeho strukturu. 

• Dbejte na to, aby nikdy nedošlo k promočení koberce až na 
spodní podkladovou vrstvu.

• Po vlhkém koberci nikdy nechoďte. Mohl by se poškodit vlas 
koberce.

• Jakmile koberec po čištění zcela vyschne, vždy jej důkladně 
vysajte.

• Při čištění všívaných koberců s podkladem z přírodních 
vláken (např. juta, bavlna) postupujte opatrně. Pokud 
koberec příliš zvlhne, mohl by se srazit.

• Pokud se vlasová příze koberce uvolní, odstřihněte ji 
nůžkami. Vlas koberce nikdy nevytahujte.

Šampon na koberce používejte podle pokynů uvedených na 
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