Manuál pro instalaci laminátové podlahy Quick-Step na podlahové topení.
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Všeobecné pokyny
Všechny laminátové podlahy lze pouţívat ve spojení s „nízkoteplotním“ podlahovým topením, jsou-li splněny
následující podmínky. Platí to pro systémy podlahového topení s topnými prvky – horkovodními nebo
elektrickými – zabudovanými do podlahy.
Podlahové topení musí být nainstalováno ve shodě s pokyny dodavatele a obecně uznávanými pokyny a
pravidly. Platí samozřejmě i všeobecné instalační pokyny pro laminátové podlahy Quick-Step bez
podlahového topení, není-li níţe výslovně uvedeno jinak. Laminátová podlaha musí být poloţena jako
PLOVOUCÍ.
Doporučuje se poloţit podloţku Quick-Step s integrovanou zábranou proti vlhkosti nebo začít samostatnou
plastovou fólií o minimální tloušťce 0,2 mm. V tomto případě pouţijte jediný kus plastové fólie nebo pouţijte
několik fólií, ale zajistěte, aby se překrývaly v minimální šířce 20 cm, a slepte je dohromady páskou.
Jelikoţ Quick-Step Linesse jiţ má přiloţenou podloţku, musíte pouze nejprve poloţit samostatnou plastovou
fólii (viz poznámku výše).
Maximální povolený tepelný odpor (R) podlahové krytiny je 0,15 m2K/W.
Příslušné hodnoty pro Quick-Step jsou následující. R je celkový tepelný odpor laminátu 7mm, 8mm, 9mm,
9,5mm a 12 mm laminátové podlahy v kombinaci s daným druhem podloţky.

Thickness (mm)

Basic

Basic Plus

Unisound

Silent Walk

Transisound

Thermolevel (*)

3 mm

2mm

2mm

2mm

2mm

5mm

in combination with QS laminate: total R-value (m²K/W)

Quick-Step
laminate 7 mm

0,126

0,117

0,100

0,061

0,096

0,194

Quick-Step
laminate 8 mm

0,130

0,121

0,104

0,065

0,100

0,198

Quick-Step
laminate 9 mm

0,134

0,125

0,108

0,069

0,104

0,202

Quick-Step
laminate 9,5 mm

0,136

0,127

0,110

0,071

0,106

0,204

Quick-Step
laminate 12 mm

0,147

0,138

0,121

0,082

0,117

0,215

(*): Tat o podlo žka není vhodná pr o podlahové v ytápění .
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Ujistěte se, ţe máte nezbytné dilatačními spoje. NIKDY nepokládejte v délce/šířce větší neţ 13 m.
B et o n č i v yro v ná va cí po t ěr ja ko po d kla d po dla hy
Typ vyrovnávacího potěru a instalační metody ve spojení s podlahovým topením musí vyhovovat pokynům
dodavatelů vyrovnávacího potěru a systému podlahového topení.
Aby bylo dosaţeno stejnoměrného rozvodu tepla po celé podlaze, nesmí být vzdálenost mezi topnými prvky
větší neţ 30 cm. Hloubku těchto prvků určí pokladač podlahového topení (>4cm).
Podklad podlahy musí být při instalaci podlahové krytiny v celé své vrstvě dostatečně SUCHÝ. To znamená
maximální obsah vlhkosti naměřený metodou CM 1,5 % u cementových podlah a 0,3 % u anhydritového
vyrovnávacího potěru. To lze při instalaci v nových budovách zaručit pouze zapnutím podlahového topení.
Zapínejte podlahové topení postupně alespoň dva týdny před poloţením laminátu a minimálně 21 dní PO
poloţení vyrovnávacího potěru (max. 5 °C denně).
• na 50% kapacitu po 2 týdny
• na 100 % poslední dva dny.
U nově poloţeného vyrovnávacího potěru dodrţujte v počátečním období pokyny pokladače. Měl by být k
dispozici protokol o topné zkoušce; v případě potřeby o něj poţádejte.
To pení o becně
Topení zcela vypněte a počkejte, dokud teplota podlahy neklesne pod 18 °C.
PO poloţení podlahy musíte topení znovu postupně spouštět (5 °C denně).
Maximální povolená KONTAKTNÍ teplota parket je 27 °C. Maximální teplota horké vody ve vývodu z boileru je
50 °C (je-li instalován).
Na začátku a na konci topného období VŢDY měňte teplotu POSTUPNĚ.
Dbejte na to, aby relativní vlhkost vzduchu v místnostech nebyla během topné sezóny příliš nízká. Při 18–22
°C musí být zajištěna minimálně 50% relativní vlhkost. V případě nutnosti pouţijte zvlhčovač vzduchu. To platí
pro VŠECHNY typy dřevěných podlahových krytin.
Vţdy dbejte na to, aby nedocházelo k akumulaci tepla prostřednictvím koberců nebo rohoţí nebo v
důsledku nedostatečného prostoru mezi nábytkem a podlahou.
Během topné sezóny můţe dojít k otevření spojů.
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Chlazení podlahy
V domácnostech se stále více instalují systémy, jeţ kombinují topení a chlazení. Kombinace topení v zimně
a chlazení v létě můţe být z technických a fyzikálních důvodů problematická, je-li spojena s organickými
podlahovými krytinami obecně a zejména s laminátem.
I zde samozřejmě platí všeobecné pokyny k instalaci laminátových podlah Quick-Step na podlahové topení bez
chlazení. Co se týká chladicích podlahových systémů, je důleţité pouţít pokročilé regulační a bezpečnostní
systémy, jeţ zabrání vnitřní kondenzaci (regulace rosného bodu). Aby nedošlo k poškození podlahy, vstupní
teplota chladicí vody nesmí být sniţována pod určitou teplotu, takzvanou teplotu rosného bodu. Niţší teploty
způsobí kondenzaci v podlaze a poškodí laminát: zapříčiní kroucení, pokřivení, bobtnání a vytváření mezer.
Efektivní regulační systém obsahuje automatické sondy, které dokáţí zjistit, kdy je pod laminátovou podlahou
nebo v ní dosaţeno
rosného
bodu
(tedy
kdy
začíná
kondenzace),
a
tehdy
vypne
chlazení. Pokojové termostaty by nikdy neměly být nastaveny na teplotu niţší neţ 24 °C. Kromě
toho tyto termostaty nesmějí být nikdy nastaveny na teplotu, která je o 5 °C niţší neţ pokojová teplota.
To znamená, ţe je-li okolní teplota 32 °C, pokojový termostat by neměl být nastaven na niţší teplotu neţ 27
°C.
Chladicí obvod musí být vybaven regulací, jeţ zabrání poklesu teploty chladicí kapaliny níţe neţ na 18 aţ 22
°C. Závisí to na klimatické zóně, v niţ je podlaha poloţena. V zónách s vysokou relativní vlhkostí je
minimální teplota 22 °C; v oblastech s průměrnou vlhkostí a teplotou můţe teplota klesnou aţ na 18 °C.
Pokud tyto pokyny nebudete dodrţovat, záruka na laminátovou podlahu Quick-Step
přestane platit.
Pro podlahové chlazení se obvykle doporučuje hodnota tepelného odporu niţší nebo rovná 0,09 m²K/W.
Hodnoty tepelného odporu laminátových podlah Quick-Step ve spojení s podloţkami Quick-Step jsou
uvedeny v tabulce výše. V některých případech musíte přihlédnout k určité ztrátě kapacity.

Topné fólie
Topné fólie nebo další „nové“ systémy nejsou vţdy vhodné NA vyrovnávací potěr nebo na dřevěný podklad
podlahy.
Další pokyny pro tyto aplikace naleznete níţe.
Je nutné pouţít podloţku kvůli vyrovnání podlahy, její izolaci a zejména kvůli zapuštění prvků fólie a
elektrických spojovacích součástek. Obvykle se pouţívá následující struktura: nejprve podloţka, pak topná
fólie a nakonec laminátová podlaha.
Tyto systémy musí splňovat následující podmínky: rozvod tepla musí být po celé podlaze rovnoměrný tak,
aby nikde nebyly studené a teplé zóny, teplo musí proudit vzhůru a nikoli dolů, maximální kontaktní teplota
nesmí p řekročit 27 °C a elektrické spojovací součástky mezi panely musí být dostatečně tenké na to, aby
zapadly do podloţky, ale přesto dostatečně pevné a elektricky bezpečné, i kdyby došlo ke kondenzaci či
průsaku vlhkosti.
Druhým typem topných systémů určených k renovacím je systém s potrubím s horkou vodou nebo s
elektrickými odpory zabudovanými do konstrukce. Jsou to obvykle polystyrénové panely, jeţ mohou být
kombinovány s kovovými deskami. Tyto systémy povaţujeme za spolehlivější, protoţe zaručují rovnoměrnější
rozvod tepla, zajišťují tepelnou izolaci pod podlahovým topením, poskytují dobrý kontakt a vytvářejí pevný
základ pod laminátovou podlahou. Výše uvedené poznámky platí i zde, ale domníváme se, ţe jejich
dodrţování je snadnější.
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Všechny tyto aspekty je nutné prodiskutovat s distributorem/instalatérem topného systému, aby i on v této
věci převzal odpovědnost.

Věříme, ţe jsme poskytli dostatek informací. Pokud budete mít další otázky či problémy, neváhejte prosím
kontaktovat naše technické oddělení.

Unilin Flooring, Technical Services - Ooigemstraat 3
8710 Wielsbeke - Belgium, Europe
Email: technical.services@unilin.com
Customer Service: +32 (0) 56 67 56 56
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