
Sovereign tuhý zámkový vinyl - Instrukce k instalaci 
OBECNÉ INFORMACE

1. S krabicemi manipulujte opatrně, aby jste chránili zámky před poškozením.
2. Před začátkem instalace zkontrolujte jednotlivé dílce podlahové krytiny pro případné závady.

Ujistěte se, že máte správnou barvu, vzor a množství a že všechny krabice mají stejné výrobní
číslo. Začátkem instalace přijímáte podmínky.

3. Aklimatizace podlahy a její instalace při konstantní teplotě je vždy nejlepší, ale není to
vyžadováno. Teplota místnosti a podkladu při instalaci by neměla být nižší než 100C nebo vyšší
než 330C. Jakmile je podlaha nainstalována, nevyžaduje trvalé vytápění. Materiál je vhodný i pro
chaty, chalupy, sezónní pokoje atd.

4. Sovereign nevyžaduje aklimatizaci, jestliže byl skladován při rozdílné teplotě do 100C od teploty
prostorů pro pokládku.

5. Sovereign by neměl být vystavován teplotám vyšším než 720C.
6. Sovereign může být instalován bez dilatací v ploše až 630m2 po konzultaci a stvrzení technikem.
7. Pro umožnění pohybu stavebních konstrukcí doporučujeme dilatace pevných ploch 5mm. Zárubně

by měly být podříznuté.
8. Podklad musí být pevný, rovný a suchý.
9. Smíchejte prkna z několika krabic, abyste zajistili autentičnost.
10. Aby se zabránilo změnám barev a vyblednutí, měl by být materiál chráněn před dlouhodobým

vystavením přímému slunečnímu světlu.
11. Neinstalujte pod vestavěné skříně.

PODKLADY 

Jako plovoucí podlaha může být Sovereign instalován na podlahách, které nemusí být vhodné pro 
lepené instalace, jako např.: dřevotřískové desky, OSB desky, PVC, některé keramicé dlaždice, dřevěné 
podlahy apod.. Podklad však musí být pevný, bez lokálních nerovností, vyrovnaný do plošné nerovnosti 
2mm na 2m.

Dřevo
Dřevěná podlaha musí být pevná a oddilatovaná. Nejlépe na speciální odvětrané konstrukci. Dřevěná 
podlaha by neměla být instalována na pražcích, jiných dřevěných podkladech, nebo na podkladu, který 
není uzavřený a kde je riziko vypařování vody.

Podkladní desky 
Podlahové desky/panely jsou používány také k vyrovnání, vytvoření hladkého, odhlučněného podkladu 
na který se dá pokládat. Jsou doporučovány OSB desky, překližka, cetris desky, různé systémové 
desky UZIN, u kterých se postupuje dle doporučení výrobce. Desky by měly být hladké, neobsahovat 
žádné nežádoucí agresivní zbytkové materiály, jako jsou inkousty, rozpouštědla apod.

Jsou možné i další postupy montáží na podkladové desky. Při pokládání desek vždy dodržovat předpis 
výrobce na hustotu šroubování, lepení, skladbu apod. Vždy přebrousit spoje desek před pokládkou 
podlahoviny.



Beton
Betonové podklady by měly mít rovinnatost dle normy ČSN 74 4505 - Standardní postup přípravy 
podkladu pro pružné podlahoviny. 
Podlaha nesmí být instalována na vlhký podklad. Maximální vlhkosti pro beton / cementový potěr / 
cementová samonivelační stěrka max 2,0%CM a pro anhydritové podklady maximálně 0,5%CM. Před 
pokládkou doporučujeme napenetrovat  disperzní penetrací. V případě větší vlhkosti u cementových 
podkladů uzavřít určenou penetrací pro uzavření vlhkosti.

Podklad musí být hladký, permanentně suchý, čistý a zbavený nežádoucích agresivních materiálů. 
Zbylých lepidel, rozpouštědel apod.. Podklad musí mít plošnou rovinatost dle normy 2mm/2m. Případně 
vyrovnáme samonivelační stěrkou viz. níže.

Dilatace
Dilatace betonových desek jsou kounstruované tak, aby byl umožněn jejich pohyb. Pokud jsou dílce k 
podkladu lepené i přes dilatační spáry, je více než pravděpodobné že to způsobí roztažení, roztržení, 
nebo stříškování podlahové krytiny. Konstrukční dilatace můžou být přestěrkovány až ve chvíli, kdy je 
beton důkladně vytvrzený a vyschlý. I přesto může stále pracovat a proto doporučujeme tyto spoje ''sešít''.

Stěrkovací hmoty
Existuje spousta výrobců stěrkovacích hmot, ale v podstatě jsou pouze dva typy těchto hmot.
Jeden na cementové bázi, druhý na anhydritové bázi.

Doporučujeme používat pouze stěrkovací hmoty Uzin a Ceresit, kde jsou zaručeny různé typy pevností, 
např. v tlaku, špatná odolnost vůči plísním a houbám, a vysoká odolnost sebedestrukce.

Bez ohledu na to, která značka stěrkovacích hmot je používána, a v případě problémů se stěrkovací 
hmotou / reakci podlahové krytiny se stěrkou je zodpovědná montážní firma / výrobce stěrkovacích hmot, 
nikoli Adore Floors Ltd.

Používejte pouze doporučené materiály nejvyšší kvality. Mnoho problémů s podlahovou krytinou je právě 
z důvodu použití nekvalitních materiálů před a při montáži. Vyvarujte se tomu.

Zbytky lepidel
Jestliže je na podkladu zbytek některých lepidel, nebo dokonce asfaltová podložka postupujte 
následujícím způsobem: 

1. Jestliže je to možné, nějakým způsobem odstraníme. Zbrousíme, odsekáme, nebo otryskáme.
2. V případě, že to není možné, aplikujeme samonivelační stěrku. O tomto postupu se raďte s
výrobcem samonivelačních stěrek.
Nepoužívejte rozpouštědla, ani jiné odstraňovače lepidel, které by zůstaly v podkladu. Mohly by
se poté vypařovat do nové podlahoviny.

POZOR! 
Asfaltové podložky nedoporučujeme brousit z důvodu možné přítomnost azbestu. Přítomnost 
azbestu není jednoduché identifikovat. Vdechování těchto škodlivin může způsobit velice 
závažné zdravotní potíže. Proto doporučujeme podložku odsekat. 



Stávající podlahové krytiny 
Sovereign může být instalován přes jednu vrstvu pružných podlahových krytin a přes podlahoviny jako 
vinylové dílce, kompozitní vinylové dílce, dlažby. Tento podklad musí být pevný hladký a rovný. 
Neinstalujte na koberce a jiné měkké materiály.
Poznámka: Zda je stávající podklad vhodný pro montáž se vždy ujistěte u dovozce! 

Pozor! 
Podklad nebrušte a případně jej vyrovnejte. Broušení nebo jiné opracování podkladu by mohlo 
způsobit uvolňování krytiny od podkladu. Striktně vždy konzultujte s dovozcem.

Podlahové vytápění 
Můžeme instalovat na jakékoli podlahové topení (i elektrické), které je instalováno dle hygienických 
norem. To znamená, že může být instalováno na podlahové topení, které na povrchu nemá více než 
29oC. Při instalaci na podlahové topení musí být již provedena zkouška a v prostorech nesmí být méně 
něž 17oC při pokládce.

Měření vlhkosti - 
Při instalaci na beton / samonivelační stěrku a podobné podklady je důležité vždy provést měření 
vlhkosti před pokládkou. Test by měl být proveden jak metodou destruktivní, tak metodou přikládacím 
kapacitním vlhkoměrem a to po obvodu místností, u sloupů a všude tam, kde může být zřejmá vlhkost. 
Cementové podklady 2%CM, anhydritové 0,5%CM dle normy ČSN 74 4505. Relativní vlhkost nesmí 
překročit 85%. Pokud výsledky testů přesahují omezení, instalaci nezahajujte, dokud nebude problém 
odstraněn.

Poznámka: Toto nemusí být v kompeteci montážníka. Jeho odpovědností však je zajistit, aby 
byly tyto zkoušky provedeny a že výsledky před instalací jsou přijatelné.
Když jsou prováděny testy vlhkosti, udávají podmínky pouze v době testu. Dodavatel podlahy nemůže 
být zodpovědný pokud se vlhkost objeví v budoucnu. 

Skladování, manipulace s materiálem
Podlahy se musí skladovat v čistém, suchém prostředí, chráněna před povětrnostními vlivy.
Krabice skladujte na hladkém, rovném povrchu. Srovnávejte kartony přesně přes sebe. Nedávejte na 
sebe více, než 10 krabic. Neskladujte na hranách. S krabicemi neházejte. Neskladujte palety na sobě. 
Skladování materiálu při vysokých teplotách a nerovném povrchu může způsobit trvalé zkroucení.



Pracovní podmínky 
Aklimatizace podlahy a její instalace při konstantní teplotě je vždy nejlepší, ale není to vyžadováno. 
Teplota místnosti a podkladu při instalaci by neměla být nižší než 17oC nebo vyšší než 27oC. Jakmile je 
podlaha nainstalována, nevyžaduje trvalé vytápění. Materiál je vhodný i pro chaty, chalupy, sezónní 
pokoje atd. Materiál nevyžaduje aklimatizaci, jestliže byl skladován při rozdílné teplotě do 10oC od teploty 
prostorů pro pokládku.

Instalace 
Odstraňte přechodové lišty, dilatační pásky samonivelační stěrky / betonu. Ujistíme se, že obložky jsou 
připravené (podříznuté) pro tloušťku podlahoviny, abychom ji mohli nainstalovat pod obložky. Správně 
rozměříme místnost, abychom pokud možno zabránily nevzhledným úzkým kouskům okolo stěn. 
Pokud možno, dlouhou stranu dílců dáváme podél dlouhé strany místnosti. Konce a začátky prken by 
měly být náhodných délek. Pokud možno, začínejte řadu s nejmenším kusem 20cm. Začínejte každou 
řadu s dílcem jiné délky. Obvykle používáme odříznutý kus pro začátek další řady.   

• Změřte prostor pro určení osy. Udělejte středovou čáru v obou směrech tak, aby byla přibližná
šířka / délka prken na každé straně. Určete vzdálenost od stěny kde začnete s pokládkou
prvních dílců a udělejte si křídou čáru podél stěny.

• Pokud je první řada menší než celá šířka dílce, nebo pokud stěna není rovná, uřízněte prkno
tak, aby sedělo na nakreslené čáře. Pokud možno, zachováme dilataci mezi stěnou a prvním
dílcem cca 5mm. Pro toto vymezení můžeme použít odřezky lamel.

• Položte první řadu podél nakreslené čáry, aby jste zajistili, že všechny kusy budou požadované

šířky/délky.

Poznámka: Sovereign má 5G zámky na krátkých stranách.

• Začněte v rohu, drážka směrem od stěny, jazykem ke stěně podél čáry. První řada musí být
rovná, je základem pro zbytek instalace.

• Při práci v místnosti zleva doprava začněte druhou řadu s uříznutým kusem pokud možno min.
20cm, aby se neohýbali koncové spoje.

• Vložte první lamelu druhé řady jazykem zhora do drážky na dlouhé straně a ujistěte se, aby se
deska pevně utáhla a nebyla zde žádná mezera.

• Vložte druhou lamelu druhé řady jazykem shora do drážky na dlouhé straně. Posuňte lamelu tak,
aby se zarovnaly dekorově spoje. Zatlačte na lamelu směrem dolů, dokud do sebe konce
nezapadnou. Případně zaklepněte gumovou paličkou aby byl zámek plně zachycen.

• Použijte poslední zbylý odřez z řady jako počáteční kus pro další řadu pokud je jinak dlouhý než
ten v předchozí řadě.

• Pokračujte v instalaci a zachovávejte náhodné přechody lamel.
• Je-li zapotřebí krátkých(kratších než 20cm) / úzkých(užších než 7cm) kusů lamel, doporučujeme

použít lepidlo (určené na tyto spoje) na jazyky lamel a přetáhněte malířskou páskou do doby,
než lepidlo vytuhne.



• Po dokončení odstraňte vymezovací odřezky lamel (případné dilatace). Nainstalujte lišty tak,
aby zakryly případné dilatace. Lišty připevňujte ke zdi, nikoli k podlaze.

Ochrana a péče 
• Jedinou a největší příčinou poškození podlahy je oděr z nečistot a prachu. Používejte před

vstupem na podlahu rohože, které často vysávejte.
• Při aplikaci rohože přes Regent vinyl se ujistěte, že podklad rohože nebarví. Gumové a latexové

podklady mohou poškodit nebo navratně zbarvit nášlapnou vrstvu.
• Používejte nebarvící podlahové textilní chrániče pod těžkým nábytkem a zařízením.
• Židle by měly být také opatřeny čistýma, hladkýma, textilníma chráničema. Zajistěte, aby na

chráničích nebyly žádné otřepky nebo výčnělky. Chrániče by měly být po celé ploše nohy.
Pravidelně je čistěte.

• Při přemisťování těžkého nábytku používejte pásy překližky, nebo xylolitu k ochránění podlahy.
• Podlahu chraňte před dlouhodobým, silným, přímým slunečním zářením.
• Klíčem k úspěšné údržbě je odstraňování nečistot, skvrn apod. Mopem nebo houbičkou

odstraníte pouze malé množství nečistot. Ty spíše rozpustíte a rozprostíráte po podlaze, což
vytváří matný špinavý film na podlaze a přesouvání načistot do spár.

• Adore doporučuje vysávat podlahu, používat mop s mikrovlákny, nebo pady pro odstranění
prachu a čištění. Ve větších prostorách, kde se používají automatické stroje na čištění je
preferovaným způsobem odstranění znečištěné vody a opětovné opláchnutí vodou.

• Nepoužívejte vysavače s rotujícími kartáči, či klepacíma lištama.




