PODLAHY QUICK-STEP®
S PODLAHOVÝM VYKUROVANÍM

Všetky produkty QUICK-STEP® môžu byť použité
s podlahovým vykurovaním za podmienok popísaných nižšie.
Podlahové vykurovanie je zabudované v podlahe a skladá sa z tepelných elementov s teplou
vodou či elektrinou. Kúrenie, inštalované na podlahe nesmie byť použité pod laminátové
podlahy. Kombinácia kúrenia v zime a chladenia v lete v jednom a tom istom systéme je
všeobecne z fyzikálnych a technických dôvodov nemožné pre akúkoľvek organickú podlahovú
krytinu a zvlášť pre laminátové podlahy.
DOPLŇUJÚCE INŠTRUKCIE A TIPY
• Je evidentné, že všeobecné aplikačné inštrukcie zostávajú v platnosti.
• Podlaha Quick-Step® musí byť nainštalovaná ako plávajúca
• Najlepším výberom podložky je jedna z podložiek Quick-Step®. Alternatívnym materiálom
môže byť materiál s hrúbkou 3 mm, ale musí byť overené, že je vhodná pre podlahové
vykurovanie.
• Vyberte si „Combi“ podkladovú vrstvu (= zahrnutá plastická fólia) alebo začnite s fóliou
S minimálnou hrúbkou 0,2 mm na základnú podlahu.
• V prípade separátnej plastickej fólie skúste pracovať s jedinou fóliu a ak by ich bolo viac,
dodržte presah minimálne 20 cm, ktorá bude zlepená k sebe.
• Maximálny povolený tepelný odpor podlahovej krytiny je 0,15 m2.K. / W (EN 4725)
Hodnoty tepelného odporu laminátových podláh Quick-Step ® v kombinácii s podložkou sú:

• Uistite sa, že prechod medzi stenou a podlahou, rovnako tak ako dilatačná špára okolo
trubiek je minimálne 8mm. Neprekročte však dĺžku 12 m!
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PODLAHY QUICK-STEP®
S PODLAHOVÝM VYKUROVANÍM
BETÓN AKO ZÁKLADNÁ PODLAHA
• Typ a inštalácia betónu v kombinácii s podlahovým vykurovaním, musia byť vykonané
v súlade s inštrukciami od dodávateľa podlahového vykurovania i betónu.
• Aby sme dosiahli rovnaké teploty po celej podlahe, maximálna vzdialenosť medzi tepelnými
elementmi je 30 cm. Hĺbka trubiek je definovaná do inštalácie.
• Betón musí byť dostatočne suchý. V súlade s metódou CM, obsiahnutá vlhkosť by mala byť
<1,5%
• Začnite s vykurovaním postupne, 5 °C denne, minimálne 2 týždne pred inštaláciou podlahy
a zároveň minimálne 21 dní po inštalácii betónu. 50% kapacity v priebehu 2 týždňov 100%
kapacity posledné 2 dni
• Ak je betón čerstvo položený, prosím nasledujte inštrukcie inštalatéra podlahového
vykurovania. Mal by byť vypracovaný a dostupný protokol o vykurovaní, malo by byť o neho
požiadané.

KÚRENIE VŠEOBECNE
• Pred inštaláciou vypnite kúrenie. Teplota podlahy nesmie presiahnuť 18 °C.
• Čakajte minimálne 24 hod. po inštalácii s opätovným zapnutím kúrenia. Teplotu zdvíhajte
postupne, maximálne 5 °C denne.
• Maximálna povolená teplota povrchu 28 °C. Maximálna teplota vody je 50 °C.
• Na začiatku a na konci vykurovacej sezóny meňte teplotu postupne.
• Uistite sa, že ovzdušie v miestnosti v priebehu vykurovacej sezóny nie je príliš suché.
• Pri teplote 18 - 22 °C musí byť relatívna vlhkosť medzi 55 - 65%.
• Ak je príliš sucho, musí byť použitý elektrický zvlhčovač vzduchu. Toto opatrenie sa musí uplatniť
pri každej podlahovej krytine na báze dreva.
• V priebehu vykurovacej sezóny sa môžu objaviť mierne otvorené škáry a musia byť
akceptované.
• Musí sa predchádzať hromadeniu vlhkosti pod kobercom alebo z dôvodu nedostatočnej
ventilácie pod nábytkom.

V prípade ďalších otázok alebo dodatočných informácií neváhajte a kontaktujte pána Theo Smeta – manažéra technického oddelenia.
Tel.: +32 56 67 52 37
Fax: +32 56 67 52 39
E-mail: theo.smet@quick-step.com
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