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1. LEGISLATIVA A PŘEDPISY SOUVISEJÍCÍ S VÝROBKEM

Tato kapitola obsahuje souhrn legislativních a normativních požadavků použitých při posuzování shody před

uvedením výrobku na trh.

1.1. HARMONIZOVANÉ NORMY

Harmonizované normy vymezující a určující příslušné charakteristiky plošných dřevěných podlahovin

a parket a požadavky na ně, stejně jako příslušné zkušební metody pro stanovení jejich vhodnosti při
použití pro vnitřní podlahy. Podle harmonizovaných norem je postupováno také při označování výrobku

„CE“.

ČSN EN 14342 Dřevěné podlahoviny - Charakteristiky, posuzování shody a označení

1.2. ČESKÉ A EVROPSKÉ TECHNICKÉ NORMY

Definice a vlastnosti vícevrstvých parket z hlediska výrobku a požadavků na rozměrové tolerance pro použití

jako podlahovina v interiéru. Tato norma je využívána zejména při definování parametrů výrobku a

plánování výroby.

ČSN EN 13489 Dřevěné podlahoviny - Vícevrstvé parketové dílce

1.3. OSTATNÍ VYBRANÉ NORMY

ČSN EN 13756 Dřevěné podlahoviny - Terminologie

ČSN EN 335 Trvanlivost dřeva a materiálů na bázi dřeva - Třídy použití: definice, aplikace na
rostlé dřevo a na výrobky na bázi dřeva

ČSN EN 350 Trvanlivost dřeva a materiálů na bázi dřeva - Zkoušení a klasifikace odolnosti
dřeva a materiálů na bázi dřeva proti biologickým činitelům

ČSN EN 717-1 Desky ze dřeva - Stanovení úniku formaldehydu - Část 1: Emise formaldehydu
komorovou metodou

ČSN EN ISO 717-2 Akustika - Hodnocení zvukové izolace stavebních konstrukcí a v budovách - Část
2: Kročejová neprůzvučnost

ČSN EN 13183-1 Vlhkost vzorku řeziva - Část 1: Stanovení váhovou metodou

ČSN EN 13183-2 Vlhkost vzorku řeziva - Část 2: Odhad elektrickou odporovou metodou

ČSN EN 13183-3 Vlhkost vzorku řeziva - Část 3: Odhad kapacitní metodou

ČSN EN 14762 Dřevěné podlahoviny - Odběr vzorků a hodnocení shody

ČSN 49 2120 Dřevěné podlahy - Montáž a posuzování

ČSN EN 1910 Dřevěné podlahoviny a dřevěné stěnové a stropní obklady - Stanovení rozměrové
stálosti
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ČSN EN 1533 Dřevěné podlahoviny - Stanovení pevnosti v ohybu pod statickým zatížením -
Metody zkoušení

ČSN EN 1534 Dřevěné podlahoviny - Stanovení odolnosti proti vtisku - Metoda zkoušení

ČSN EN 13442 Dřevěné podlahoviny a dřevěné stěnové a stropní obklady - Stanovení odolnosti
vůči chemikáliím

ČSN EN 13647 Dřevěné podlahoviny a dřevěné stěnové a stropní obklady - Stanovení
geometrických vlastností

ČSN P CEN/TS
15676

Dřevěné podlahoviny - Odolnost proti uklouznutí - Kyvadlová zkouška

ČSN EN 12664 Tepelné chování stavebních materiálů a výrobků - Stanovení tepelného odporu
metodami chráněné topné desky a měřidla tepelného toku - Suché a vlhké
výrobky o středním a nízkém tepelném odporu

ČSN EN 12524 Stavební materiály a výrobky - Tepelně vlhkostní vlastnosti - Tabulkové návrhové
hodnoty

ČSN EN 13501-1 +A1 Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb - Část 1: Klasifikace
podle výsledků zkoušek reakce na oheň

ČSN EN ISO 11925-2 Zkoušení reakce na oheň - Zápalnost stavebních výrobků vystavených přímému
působení plamene - Část 2: Zkouška malým zdrojem plamene

ČSN EN ISO 9239-1 Zkoušení reakce podlahových krytin na oheň - Část 1: Stanovení chování při
hoření užitím zdroje sálavého tepla

ČSN 74 4505 Podlahy - Společná ustanovení

ČSN EN ISO 16000-9 Vnitřní ovzduší - Část 9: Stanovení emisí těkavých organických látek ze stavebních
materiálů a nábytku - Metoda zkušební komory

ČSN EN 844-9 Kulatina a řezivo - Terminologie - Část 9: Termíny pro znaky řeziva

ČSN EN ISO 1045 Stavební materiály a výrobky - Tepelně vlhkostní vlastnosti - Tabelované návrhové
hodnoty a postupy pro stanovení deklarovaných a návrhových tepelných hodnot

ČSN EN 1310 Kulatina a řezivo - Metody měření vad

ČSN EN 323 Dosky z dreva. Zisťovanie hustoty

1.4. LEGISLATIVNÍ PŘEDPISY

Zákony

č. 22/1997 Sb. Zákon o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých
zákonů

č. 89/2012 Sb. Zákon občanský zákoník

č. 348/2004 Sb. Úplné znění zákona č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků a o změně
některých zákonů (zákon o obecné bezpečnosti výrobků), jak vyplývá z
pozdějších změn

č. 258/2000 Sb. Zákon o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů
č. 34/1996 Sb. Zákon o ochraně spotřebitele (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn

a doplnění)
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Nařízení vlády

č. 490/2009 Sb. Nařízení, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím nařízení
Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví požadavky na akreditaci
a dozor nad trhem, týkající se uvádění výrobků na trh

č. 190/2002 Sb. Nařízení, kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky označované
„CE“

Vyhlášky

č. 268/2009 Sb. Vyhláška o technických požadavcích na stavby

č. 398/2009 Sb. Vyhláška o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové
užívání staveb

č. 6/2003 Sb. Vyhláška, kterou se stanoví hygienické limity chemických, fyzikálních
a biologických ukazatelů pro vnitřní prostředí pobytových místností některých
staveb

2. POPIS VÝROBKU

2.1. NÁZVOSLOVÍ

a) Podlaha – sestava podlahových vrstev (souvrství) uložených na nosném podkladu (např. stropu,
upraveném podloží, nebo jiné konstrukci) a zabudovaných podlahových prvků, dilatačních
a pracovních spár, které společně zajišťují požadované funkční vlastnosti podlahy

b) Vícevrstvá parketa – vícevrstvá parketová deska tvořená nášlapnou vrstvou z rostlého dřeva
a dalšími vrstvami ze dřeva nebo materiálu na bázi dřeva slepených k sobě

c) Nášlapná vrstva – užitná vrstva, tvoří vlastní povrch podlahy, jejímž opotřebením je dána životnost
podlahového prvku

d) Obvodový spoj – systém sestavení založený na spoji typu pero-drážka, který nemá nosnou funkci
a umožňuje umístění prvku během montáže (další definice viz ČSN EN 13756)

2.2. PODROBNÝ POPIS A TECHNICKÉ PODMÍNKY VÝROBY

Dřevěná podlahovina – Vícevrstvé parketové dílce vyrobené v souladu s ČSN EN 13489.

Parketa je schopna podstoupit renovaci nejméně dvakrát, pokud není vystavena nadměrnému opotřebení

a oděru nebo pokud renovace neodebírá přílišné množství dřeva.

Konstrukce umožňuje výměnu jedné nebo více lamel horní vrstvy nebo celého dílce.

Nášlapná vrstva parket se vyrábí řezáním z řeziva Dubu letního (Quercus petraea), který pochází z oblasti

střední Evropy. Dýhy používané pro nášlapnou vrstvu musí být sušeny uměle na předepsanou vlhkost.
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OBECNÉ PARAMETRY

OBCHODNÍ NÁZEV VÝROBKU Dubová parketa

ZPŮSOB POKLÁDKY Celoplošné lepení k podkladu

VHODNÉ NA PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ ANO / NE

OBLASTI POUŽITÍ
Komerční výstavba, bytová výstavba, občanská výstavba, speciální
použití (po konzultaci s výrobcem)

m2/BALENÍ XXX

POČET PARKET V BALENÍ XXX

HMOTNOST BALENÍ XXX

URČENO DO PROSTŘEDÍ O
RELATIVNÍ VLHKOSTI VZDUCHU

40-60 %

OZNAČENÍ
Každé balení parket je označeno štítkem (výrobce, dřevina, jakost,
rozměry)

KONSTRUKČNÍ PARAMETRY PARKETY

KONSTRUKCE PARKETY Třívrstvá překližovaná

DŘEVINA HORNÍ VRSTVY DUB

KONSTRUKCE NOSNÉ VRSTVY
střed: smrková laťovka tl. 10 mm,
spodní část: protitahová smrková dýha tl. 2 mm

LEPENÍ PVAc lepidlo, třída D2

TYP SPOJE pero/drážka

ÚPRAVA HRAN V-spára, bez drážky, 2, 4, 0

SPECIÁLNÍ ÚPRAVA POVRCHU Drásání/broušení/čpavkování

POVRCHOVÁ ÚPRAVA Bez povrchové úpravy / lak / olej; lesk / mat

Nosnou vrstvu tvoří laťovkový střed ze smrkového dřeva, opět uměle vysušeného na předepsanou vlhkost.

Kvalita dřeva nesmí snižovat konstrukční stabilitu parkety a omezovat její předpokládané použití.
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Spodní protitahová dýha tloušťky 2 mm je ze smrku, dýha je uměle vysoušena na předepsanou vlhkost.

Jednotlivé vrstvy parkety jsou za působení tlaku lepeny pomocí polyvinylacetátového lepidla v třídě
odolnosti proti vlhkosti D2.

TECHNICKÉ PARAMETRY PARKETY

DÉLKA 2000 mm

ŠÍŘKA 140 mm

TLOUŠŤKA 16 mm

TLOUŠŤKA HORNÍ VRSTVY ≥ 2,5 mm

DOVOLENÁ ÚCHYLKA DÉLKY ± 0,1% / neposuzuje se

DOVOLENÁ ÚCHYLKA ŠÍŘKY ± 0,2 mm

VÝŠKOVÝ PŘESAH MEZI DÍLCI ≤ 0,2 mm

DOVOLENÁ ÚCHYLKA PRAVOÚHLOSTI ≤ 0,2 % šířky

PŘÍČNÉ PROHNUTÍ ≤ 0,2 % šířky

VYBOČENÍ ≤ 0,1 % délky

VLHKOST 5 – 9 %

Technické parametry platí v době prvního dodání výrobku. Uvedené požadavky jsou stanoveny

při referenční vlhkosti 7%. V případě jiné, než referenční vlhkosti, je nutné stanovit a aplikovat koeficient

rozměrových změn vlivem vlhkosti.

Geometrické vlastnosti jsou měřeny v souladu s EN 13647.

V případě neshody se vlhkost stanoví váhovou zkouškou v souladu s EN 13183-1.

POHLEDOVÉ TŘÍDĚNÍ ZNAKŮ NÁŠLAPNÉ VRSTVY

Pro stanovení limitů pohledového třídění a klasifikaci vzhledu je výrobcem stanovena podle čl. 4.4.2.2

„Volná třída“ dle ČSN EN 13489 „Dřevěné podlahoviny – Vícevrstvé parketové dílce“ v souladu se základy

pro klasifikaci volné třídy v příloze B.

Třída je definována klasifikací založenou na pravidlech vzhledu líce a skrytých částí (rub a boky) dřevin

používaných pro vícevrstvé parkety.
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Znaky se měří podle ČSN EN 1310 (suky se hodnotí podle obecné metody 4.1 v ČSN EN 1310:1997).

Biotické znehodnocení se měří podle ČSN EN 1311.

Líc zahrnuje všechny viditelné povrchy prvku, tedy i zkosenou hranu, pokud existuje.

Klasifikace je založena na zásadách uvedených v následující tabulce.

Líc prvku

Znaky

Mezní hodnota

Selekt Exklusiv Natur Rustik Selský Retro Tradiční

Zdravá běl Nedovoluje se Nedovoluje se Nedovoluje se Dovoluje se

Sukya

Zdravé a srostlé Dovolují se malá očka
v barvě dřeva

Dovolují se do 30 mm,

Černé suky do 5 mm
Dovolují se do 80 mm Dovolují se do 80 mm

Shnilé Nedovolují se Nedovolují se Dovolují se do 30 mm Dovolují se do 60 mm

Tmelené
Nedovolují se Dovolují se tmelené prasklé

suky do 30 mm, vypadlé
suky do 5 mm

Dovolují se Dovolují se

Žluté zbarvení Nedovoluje se Nedovoluje se Nedovoluje se Nedovoluje se

Výsušné trhliny Nedovolují se Nedovolují se
Dovolují se tmelené trhliny
způsobené suky a koncové

trhliny do 150 mm

Dovolují se tmelené
trhliny a koncové trhliny

do 250 mm

Zárosty Nedovolují se Nedovolují se Dovolují se Dovolují se

Blesková trhlina Nedovoluje se Nedovoluje se Nedovoluje se Nedovoluje se

Pokřivení vláken Nedovoluje se Dovoluje se Dovoluje se Dovoluje se

Odklon vláken Dovoluje se (radiální řez)
Dovoluje se (radiální a

tangenciální řez)
Dovoluje se Dovoluje se

Zdravé jádro Dovoluje se Dovoluje se Dovoluje se
Dovoluje se včetně

záběhů dřeni do 300
mm

Barevné rozdíly
Dovoluje se přírodní rostlá
barva bez barevnostních

růstových vad dřeva

Dovolují se přirozené lehké
přírodní růstové odstíny

Dovolují se
Dovolují se výrazné

rozdíly

Stopy po prokládání Nedovoluje se Nedovoluje se Nedovoluje se Nedovoluje se

Dřeňové paprsky Dovolují se Dovolují se Dovolují se Dovolují se

Biotické znehodnocení Nedovoluje se Nedovoluje se Nedovoluje se Nedovoluje se

Skryté části

Všechny znaky jsou povoleny bez omezení velikosti nebo množství, pokud nesnižují pevnost nebo odolnost proti opotřebení dřevěné
podlahy.

a Trhliny v sucích a díry po sucích musí být vyplněny
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Pro neodstranitelné rozdíly v klasifikaci se výjimečně připouští, že 3 % lamel v dodávce může být z jiné třídy

nebo neshodné s výše uvedenou klasifikací. Všechny tyto lamely z jiných tříd jsou přípustné za předpokladu,

že nenarušují celkové vyznění podlahy.

Dřeviny se vyznačují přirozenou barvou a kresbou. Každý druh a dodávka může mít odlišný dekorativní

vzhled podle místa původu.

Dekorativní vzhled každé dřeviny se bude v rámci třídy lišit.
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3. PROJEKTOVÉ A VÝROBNÍ VÝKRESY VÝROBKU

Dokumentace konkretizující vlastnosti výrobku vzhledem k jeho použití:

Index:

l Šířka lamely

a Tloušťka horní dásně
b Tloušťka horní dásně
c Tloušťka spodní dásně
d Tloušťka nášlapu

e Tloušťka středové vrstvy

f Tloušťka protitahové vrstvy

4. SPECIFIKACE TECHNOLOGICKÉHO POSTUPU PRO VÝROBU VÝROBKU A PRO

JEHO POUŽITÍ VE STAVBĚ

Technologický postup výroby vícevrstvé dřevěné parkety (dále jen „výrobku“) sestává z řady navazujících

operací. Jednotlivé operace zahrnují mimo uvedeného také manipulaci s materiálem, jeho vhodné uložení a

mezioperační kontroly.

Výčet a charakteristika základních operací při výrobě výrobku:

I. Výroba nášlapné a protitahové vrstvy

A. Řezání dýh
Dýhy jsou řezány s radiální, tangenciální nebo radiálně tangenciální kresbou (dle pohledové
specifikace výrobku). Řezání probíhá v mokrém stavu.

B. Sušení
Nařezané dýhy jsou uměle sušeny v sušárně se specifickým programem. Při sušení jsou
dýhy proloženy proklady pro zajištění proudění vzduchu a zatíženy tak, aby nedocházelo
k nadměrným deformacím vlivem rozměrových změn při změně vlhkosti.
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C. Formátování dýh
Dýhy jsou po vysušení naformátovány na hrubý formát parkety. Hrubý formát zahrnuje
nadmíru na nepřesnosti umístění při lepení a nutnou nadmíru pro frézování a formátování
finálního produktu.

D. Pohledové třídění
Jednotlivé dýhy jsou roztříděny dle znaků charakteristických pro daný produkt a jeho
zatříděním (viz „Pohledové třídění“).

II. Výroba středové vrstvy

A. Řezání přířezů
Pro výrobu středové vrstvy mohou být smrkové přířezy nakupovány nebo vyrobeny z řeziva a
vysušeny. Hrubý formát přířezů musí obsahovat nadmíry na následné opracování
a deformace. Vlhkost přířezů by měla odpovídat konečné vlhkosti výrobku.

B. Rozmítání přířezů
Z přířezů jsou pomocí rozmítací pily vyrobeny jednotlivé lamely. Šířka lamel představuje
tloušťku přířezu, tloušťka lamel je stanovena vzdáleností pilových listů a musí být u všech
lamel totožná s minimálními odchylkami.

C. Sestavování lamel do plošných celků
Z jednotlivých lamel je vytvořena středová vrstva seskládáním lamel za sebou a vhodným
zajištěním dočasné soudržnosti. Důležité je ponechání mezer mezi jednotlivými lamelami
pro umožnění rozměrových změn vlivem změn vlhkosti a tím omezení vzniku deformací
výsledného výrobku.

III. Výroba parkety

A. Aklimatizace
Před lepením výrobku je nutné jednotlivé části aklimatizovat ve stejných podmínkách
prostředí. Aklimatizací se zajistí sjednocení rovnovážné vlhkosti a po lisování omezuje vznik
deformací vlivem rozdílných rozměrových změn jednotlivých vrstev vlivem rozdílné změny
vlhkosti.

B. Nános lepidla
Na lepené plochy je předepsaným způsobem naneseno lepidlo, přičemž důležité je
dodržení rovnoměrného nánosu a otevřené doby lepidla.

C. Lisování
Lisování probíhá za stanoveného tlaku vyvinutím tlakové síly mezi deskami s uloženým
souborem parket. Je nutné dodržení lisovací doby., případně teploty při lisování

D. Aklimatizace
Po lisování je nutné výrobek opět aklimatizovat z důvodu zvýšení vlhkosti přidáním lepidla
nebo poklesu vlhkosti působením tepla.
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E. Tloušťková egalizace / Broušení
Výrobek je po lisování tloušťkově egalizován bruskou na konečnou tloušťku. Broušením
dojde dále k úpravě povrchu pro povrchovou úpravu.

F. Formátování
Výrobek je rozměrově upraven na hrubý rozměr s nadmírou pro přesné formátování
při čtyřstranném frézování.

G. Frézování obvodového spoje
Po obvodu výrobku je vyfrézován spoj. Při frézování získá výrobek konečné rozměry
deklarované v technickém popisu výrobku.

H. Povrchová úprava
V případě výrobku s povrchovou úpravou z výroby: Na povrch výrobku je aplikována
povrchová úprava v přesně definovaných nánosech a počtu vrstev. V případě potřeby je
mezi jednotlivými nátěry prováděno broušení povrchu.

Dodržení technologických postupů a výrobních kritérií je základem pro zajištění stálosti a opakovatelnosti

vlastností deklarovaných u výrobku. Správná funkce výrobku při jeho použití ve stavbě je podmíněna

dodržením instrukcí k použití (návody na montáž a užívání) a souvisejících technických norem a předpisů.

4.1. POPISY A VYSVĚTLENÍ NEZBYTNÉ K FUNKCI VÝROBKU

Podlahovina musí být instalována v souladu s dokumentem Návod na montáž.

V průběhu užívání musí být dodržovány pokyny uvedené v dokumentu Návod na  údržbu a užívání, podle

kterého se provádí také čištění a případné opravy a renovace.

4.1.1. NÁVODY K POUŽITÍ VE STAVBĚ

Parkety jsou určeny pro konstrukci nášlapných vrstev podlah v interiérech budov. Podkladové vrstvy musí

splňovat požadavky normy ČSN 744505 a Návodu na montáž vydaného výrobcem.

4.1.2. PŘÍPADNÁ UPOZORNĚNÍ NA NEBEZPEČÍ NEBO OMEZENÍ POUŽITELNOSTI

a) Před zahájením montáže je nutné zkontrolovat, zda je zajištěna stavební připravenost a

podmínky vhodné k pokládce parket!

Podlahy jsou určeny pro pokládku celoplošným lepením na podklad. Parkety nejsou určeny pro

instalaci plovoucím způsobem nebo k pokládce přímo na podkladní rošt.

Dřevěnou podlahu je možné montovat jen na podklad splňující tyto vlastnosti:
● Pevnost, tuhost a stabilita

● Vlhkost podkladních vrstev

● Rovinnost podkladní plochy
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Podklad musí být soudržný, bez oddělujících se částí, bez nečistot a mastnoty. Prostor pro

pokládku by měl být vyklizený a musí být dokončeny veškeré mokré procesy a stavební práce.

Parkety jsou určeny do běžně obývaných místností a mají vlhkost v rozmezí 7 až 11 %, v případě
zjištění jiných vlhkostí je nutné zajistit správné podmínky prostředí nebo prodloužit aklimatizaci

parket. Vlhkost parket při montáži musí být zohledněna do postupu montáže a dle

předpokládaného bobtnání nebo sesychání musí být přizpůsobeny spáry nebo těsnost vzájemného

uložení parket.

b) Jako podklad lze využít beton, anhydrit nebo jiné velkoplošné materiály používané pro podkladové

vrstvy pod podlahy (např. OSB desky). Podklad určený pro montáž dřevěné podlahy však musí

vždy splňovat požadavky normy ČSN EN 74 4505.

Nedodržení předepsaných požadavků a požadavků normy ČSN 74 4505 může

způsobit vážné poškození dřevěné podlahy, snížení životnosti podlahy nebo snížení

uživatelského komfortu. Na vady způsobené nedodržením těchto požadavků se

nevztahuje záruka.

c) Dřevěné parkety mohou být pokládány jen a dostatečně suchý podklad (v celém průřezu).

V případě nedodržení předepsaných max. vlhkostí hrozí nevratné a vážné poškození podlahy.

Vlhkost podkladu kontrolujte vždy před zahájením pokládky (CM metoda nebo hmotnostní

metoda, nedoporučujeme používání elektrických vlhkoměrů).

Předepsaná maximální vlhkost podkladu v době pokládky nášlapné vrstvy (hmotnostní %):

Typ podkladu Bez podlahového
vytápění

S podlahovým
vytápěním

Cementový potěr, beton 2,5 % 2,0 %
Potěr na bázi síranu vápenatého
(např. anhydrit)

0,5 % 0,3 %

d) Rovinnost podkladu může vykazovat nerovnosti max. 2 mm /2m. V případě větších nerovností je

nutné provést broušení nebo vyrovnání podkladové plochy. Správnou rovinností zajistíte dostatečné

přilepení parket, bez vzniku dutých míst nebo míst s následným průhybem podlahoviny.

e) Pevnost v tahu povrchových vrstev potěrů musí být min. 1,0 MPa, v případě nižší pevnosti hrozí

utržení parket od podkladu vlivem rzoměrových změn.

f) V průběhu montáže musí být teplota vzduchu i podkladu min. 15 °C a relativní vlhkost vzduchu

40-60 %. Tyto podmínky musí být zajištěny nejméně 24 hod. před zahájením pokládky až do

předání podlahy.

g) Před položením je nutné nechat balení parket aklimatizovat, tj. přizpůsobit se podmínkám daného

objektu. Aklimatizaci provedeme uložením nerozbalených balíků podlahoviny v místě zamýšlené
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pokládky 7 dní před montáží. Po tuto dobu musí být v místě pokládky udržováno klima, které zde

bude i v průběhu užívání. Balení se smí otevřít teprve bezprostředně před pokládkou.

Vícevrstvé podlahoviny jsou určeny do prostředí o standardních podmínkách, tj.
teplota 20 ± 3 °C a relativní vlhkost vzduchu 40 % - 60 %.
Tyto podmínky by měly být udržovány v průběhu užívání i pokládky.

h) Při pokládání podlah na podklad s podlahovým vytápěním je nutné ověřit, zda před montáží

proběhla topná zkouška, která by měla být doložena protokolem (nezaměňovat s tlakovou

zkouškou!). Při využívání podlahového vytápění musí být dodrženy požadavky norem ČSN

492120 a ČSN EN 1264-1 až 5.

Povrchová teplota podlahy nesmí překročit 27°C, teplota topného media 40°C a vlhkost vzduchu

nesmí být nižší, než 45% (hrozí vznik spár, trhlin či jiného poškození podlahy).

4.1.3. NÁVOD NA BEZPEČNÉ POUŽITÍ

a) Pokládka první řady

Na podlahu naneste rovnoměrně zubovou stěrkou lepidlo v požadovaném nánosu (dle specifikace

výrobce lepidla) tak, aby bylo zajištěno celoplošné přilepení parket. Do čerstvého lepidla uložte první

parketu (drážkou dlouhého spoje k sobě a drážkou krátkého spoje vpravo) a po obvodu u stěny

zajistěte pomocí klínů dilatační spáru.

Další parketu vložte nejprve pod sklonem perem do drážky nalepené parkety a poté položte do

lepidla, před zatížením ji dotlačte tak, aby nebyla patrná spára mezi parketami (dbejte na to, aby ve

spoji mezi parketami nebylo vytlačené lepidlo). Takto pokračujte až na konec řady. Na dotlačení

posledního dílce použijte např. vhodný stahovací hák.

Kvůli rozměrovým změnám ve dřevě vlivem změny parametrů prostředí (přirozené

střídání ročních období, změny vlhkosti a teploty prostředí) je velmi důležité

dodržení dilatačních spár nejméně 8 mm od všech okolních zdí a pevných částí

stavby (trubky, sloupy, prahy atd.), tyto dilatace je možné zajistit při pokládce pomocí

klínků umístěných mezi podlahu a stěny, které se po pokládce vyjmou. U velkých

ploch (> 8m) je nutné zvolit větší dilatační spáru, popř. provést dilataci i v ploše.

b) Uložení dalších řad

Nános lepidla proveďte shodně s předchozím bodem. Jako první parketa v řadě může být použit

odříznutý zbytek z poslední parkety předchozí řady, podmínkou je, že splňuje požadavek na minimální

délku 1,5 násobku šířky a vzdálenost čel parket v sousedních řadách je nejméně 1,5 násobkem šířky

parkety.

První parketu druhé a dalších řad nejprve pod sklonem vložte perem do parkety v předchozí řadě a

poté uložte do lepidla a vhodným nástrojem doražte k předchozí řadě parket (opět je nutné dbát na
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to, aby nebylo lepidlo ve spoji mezi parketami). Ostatní parkety nejprve pod sklonem vložte perem do

drážky krátkého spoje předchozí parkety, položte a doražte pomocí vhodného nástroje podélný spoj.

Průběžně kontrolujte a zajistěte např. stahováky, aby mezi jednotlivými parketami

nebyly volné spáry.

V případě, že jsou parkety pokládány v suchém prostředí a je možnost, že

v budoucnu dojde během užívání ke zvýšení jejich vlhkosti, je naopak nutné, aby

byly ponechány drobné spáry mezi parketami zabraňující vzniku poškození vlivem

bobtnání (velikost je nutné volit individuálně dle naměřených a předpokládaných

vlhkostí).

U dalších řad postup opakujte. Pomocí klínů průběžně zajišťujte dilatační spáru u stěn.

c) Pokládka poslední řady parket

Parkety v poslední řadě upravte šířkově tak, aby byla zachována dilatační spára mezi parketou a

stěnou. Parketu doražte pomocí stahovacího háku a zajistěte u stěny klíny.

V případě, že zárubeň je v úrovni podlahy a není možné ji zkrátit (ocelová zárubeň), je nutné

dilatační spáru provést i zde, v opačném případě může být podlaha vložena pod zárubeň, nebo musí

být zárubeň seříznuta (např. u obložkové zárubně).

d) Dokončení podlahy

Po vytvrdnutí lepidla (dle technického listu lepidla) je nutné vyjmout klíny zajišťující dilatační spáru.

Dále mohou být zahájeny dokončovací práce jako vyčištění podlahy, broušení podlahy, povrchová

úprava, montáž soklových lišt, přechodových profilů apod.

POKYNY PRO UŽÍVÁNÍ

Vícevrstvé podlahové dílce jsou vyrobeny ze dřeva a dřevěných materiálů a díky tomu, že jde o přírodní

materiál, můžeme u něj najít některé charakteristické vlastnosti:

● Dřevo a výrobky z něj reagují na podmínky prostředí, v nichž se nachází. Nejdůležitějšími

parametry prostředí jsou teplota a relativní vlhkost vzduchu. Na jejich změny reaguje dřevo

změnou svých rozměrů – bobtnáním a sesycháním.

Při zvyšování relativní vlhkosti vzduchu dřevo bobtná, tedy zvětšuje své rozměry. Následkem toho

se zmenšují spáry mezi jednotlivými dílci. K tomu dochází většinou v letním období roku.

Při nízké relativní vlhkosti vzduchu dřevo sesychá, tedy zmenšuje své rozměry. Mohou se

objevovat spáry mezi prvky. Takovéto podmínky bývají v zimním období – přiváděním studeného

vzduchu do interiéru dochází k jeho vysušování.
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V případě delšího období příliš nízké, nebo příliš vysoké vlhkosti doporučujeme její regulování

vysušováním / odvlhčováním.

● Reakce na kontakt s vodou. Dřevo při kontaktu s vodou bobtná, tedy zvětšuje své rozměry

a to rychleji, než v případě reakce na vysokou vzdušnou vlhkost. Delší kontakt s vodou může

způsobit nevratnou změnu barevnosti podlahoviny a v konečném důsledku i její nenávratné

poškození. V případě potřísnění podlahy vodou či jinou tekutinou je nutno provést její okamžité

setření a vytření daného místa do sucha.

● Nedokonalost – dva dřevěné podlahové dílce nebudou nikdy stejné. Dřevo obsahuje mnoho

růstových nedokonalostí, suky, zrcátka, dřeňové paprsky a další charakteristické znaky, které jsou

pro tento přírodní materiál typické, a nelze se jim nikdy zcela vyhnout. Podlahové dílce musí vždy

splňovat parametry dané třídy, v rámci těchto znaků a u nesledovaných znaků se však mohou jejich

vzhledové vlastnosti různit.

● Změna barevnosti v průběhu užívání. U dřeva je po čase běžná lehká změna barevnosti vlivem

působení UV záření. Největší změnu je možné pozorovat během prvního cca 1 roku. Změny je

možno pozorovat zejména na volných plochách ve srovnání s místy zakrytými nábytkem apod.

Uvedené vlastnosti dřeva (změna objemu vlivem klimatických podmínek, rozdílnost vzhledu jednotlivých

kusů splňujících podmínky stejné třídy a změna barevnosti) nepředstavují vadu materiálu a nemohou být

tedy předmětem reklamace.

Krom výše uvedeného je nutno brát v potaz následující specifika:

● U suchých spojů bez lepidla může během užívání docházet k vrzání (zejména při výkyvech

v podmínkách užívání). V tomto případě se nejedná o výrobní vadu, a nemůže být předmětem

reklamace.

● Mechanická odolnost podlahoviny – zejména otěruvzdornost je dána výběrem dřeviny a povrchové

úpravy. I tvrdá dřevina jako např. dub je stále přírodním materiálem a působení mechanického

namáhání se na ní po určité době projeví.

● Extrémní zatížení u podlah položených plovoucím způsobem může narušit možnost dilatačních

pohybů a tedy i správnou funkci podlahového souvrství. Těžké skříně, kuchyňské linky atp. je

vhodné položit na část podlahy dilatačně oddělenou od zbytku pokoje.

VHODNÉ PARAMETRY PROSTŘEDÍ

Pro zachování správné funkce a estetiky podlah a také pro Váš příjemný pocit při pobytu v místnosti je nutné

dodržovat níže uvedené podmínky prostředí:

● Teplota vzduchu: 20 ± 3 °C, krátkodobé výkyvy teploty, se kterými se můžeme setkat v obytných

místnostech, tedy 17°C – 28°C by neměly způsobit poškození podlahy, nesmějí však působit

dlouhodobě.
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● Relativní vlhkost vzduchu: 40 - 60 %, krátkodobé výkyvy opět nejsou důvodem ke znepokojení,

příliš nízká/vysoká vlhkost by však neměla působit déle, než 1-2 dny.

V případě potřeby je nutno prostor opatřit vysoušecím nebo zvlhčovacím zařízením. Při nedosažení

doporučeného rozmezí vlhkosti vzduchu je nutno počítat s možností vzniku spár, které se

zpravidla po skončení topné sezóny uzavřou.

U velmi nízké vlhkosti vzduchu může dojít ke vzniku trhlin a nenávratnému poškození podlahy.

Relativní vlhkost vzduchu mimo uvedené rozhraní je nevhodná nejen pro dřevo, ale také pro

člověka. Příliš nízká vlhkost zvyšuje pravděpodobnost dýchacích obtíží, příliš vysoká vlhkost je

vhodná pro růst plísní.

Upozornění!

Tyto parametry musí být udržovány od okamžiku instalace podlahy, v průběhu užívání a po celou dobu

životnosti. Při nedodržení podmínek hrozí nevratné poškození!

V případě nedodržení předepsané teploty a relativní vlhkosti vzduchu nenese výrobce podlahoviny

odpovědnost za její případné poškození (tvarová a rozměrová deformace podlahy, vznik korýtek,

rozměrové změny, vznik prasklin, spár, odtržení od podkladu apod.)!

PODLAHOVÉ TOPENÍ

Dřevo jako tepelný izolant a přírodní materiál reagující na změnu podmínek prostředí není ideální

podlahovou krytinou pro použití s podlahovým topením. I přesto je možno jej pro tento účel použít

a s úspěchem užívat při dodržení několika podmínek.

● V případě pokládky na podlahové topení doporučujeme provést celoplošné lepení pro zvýšení

prostupu tepla přes podlahu a pro snížení možných rozměrových změn podlahových dílců vlivem

změn teploty a vlhkosti.

● Musí být zajištěno rovnoměrné ohřívání podlahy ve všech místech podobně rychle a na

podobnou teplotu tak, aby byla vyloučena místa lokálních odchylek.

● Maximální teplota topného média nesmí překročit 40 °C, maximální teplota na povrchu

podlahoviny nesmí být vyšší, než 26 °C.

● U podlahového vytápění elektrického, s fóliovou konstrukcí, je důležité, aby celkový příkon

nepřesahoval 80 W/m2, přičemž je nutné zajistit co nejrovnoměrnější ohřev s plynulým náběhem

a zabránit prudkým náběhům teploty.

● Elektrické vytápění pomocí ohřívacích odporových vodičů musí být provedeno tak, aby byly

splněny všechny výše uvedené požadavky. Dále je nutné zajistit nad vodiči dostatečně tlustou

roznášecí vrstvu (např. beton).

Upozornění!
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Při návrhu kombinace podlahoviny a podlahového vytápění musí být brána v úvahu i celková energie

potřebná na vytápění. Dřevo je tepelně izolační materiál a zpomaluje ohřev místnosti. Ohřevem dřeva

dochází k jeho vysušování. V případě užití podlahového vytápění je nutné počítat s možností zvýšeného

výskytu trhlin, spár, vrzání a dalších negativních jevů, které mohou být v případě potřeby zmírněny

regulací vlhkosti vzduchu (zvlhčováním).

ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ

Dřevěná podlahovina je velmi kvalitní materiál, který při dodržení správné údržby slouží po velmi dlouhou

dobu. Jejím největším nepřítelem je obecně styk s vodou a mechanickými nečistotami. Pokud těmto

dvěma vlivům zabráníme a k tomu budeme provádět pravidelnou renovaci, bude podlaha po mnoho let

vypadat a sloužit jako nová.

OBECNÁ DOPORUČENÍ

Pravidelnou péčí o podlahy zachováte její vzhled, bude zajištěna snadnější údržba celé podlahy spolu se

zvýšením její životnosti a odolnosti proti opotřebení.

Běžné denní čištění olejované i lakované podlahy lze provádět použitím jemného smetáku nebo

vysavače s nástavcem na parkety (nepoužívat kartáč nebo metly). V případě potřeby lze stírat lehce

navlhčeným hadrem nebo mopem. Po setření však nesmí v žádném případě na podlaze zůstat stát voda.

V případě rozlití tekutiny na podlahu je nutné její okamžité setření, jinak hrozí vznik skvrn, začernání ve

spárách apod.

Frekvence čištění a údržby závisí na intenzitě namáhání. Pro údržbu podlahy používejte pouze čisticí

prostředky doporučené na dřevěné podlahy dle typu povrchové úpravy (lak/olej) a držte se vždy

návodem k jejich použití, popř. kontaktujte pro doporučení čisticího prostředku prodejce.

Čištění provádějte podle následujících pokynů:

● Pravidelné denní vysávání hrubých nečistot a prachu, zametání, nebo vytíráním suchým mopem.

● Při vlhkém čištění na podlahu nanášet co nejmenší množství vody - vlhký hadr nebo mop (tolik

vody, aby max. po jedné minutě podlaha vyschla).

● Podlahu stírat ve směru lamel.

● Používat čisticí prostředky Ph neutrální.

Upozornění!

● Pro údržbu a čistění podlahy nesmí být použity parní čističe ani čisticí stroje!

● Není vhodné použití prostředků s obsahem saponátů zvyšujících smáčivost a tím umožňujících

vodě prosáknout i do jinak nepřístupných míst (např. prostředky na nádobí).
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● Na čištění nepoužívejte kyseliny a rozpouštědla, práškové čisticí prostředky ani prostředky

s obsahem abrazivních látek.

OLEJ

Olejová povrchová úprava se nejvíce blíží povrchu přírodního dřeva. Má náročnější údržbu a je

choulostivější při užívání, vyznačuje se však snadnější renovací a jednodušší opravou lokálních vad.

V průběhu užívání je nutno počítat s pravidelným obnovováním olejovaného povrchu pro dosažení

správné funkčnosti.

● V případě parket z výroby již ošetřených olejem, je možná jejich pokládka a užívání po položení

bez provádění povrchové úpravy. Po pokládce podlahy však doporučujeme její celkové ošetření

olejem či příslušnými ošetřujícími přípravky pro plošné sjednocení barevnosti. Zvýší se tím také

odolnost podlahy proti opotřebení.

● V závislosti na intenzitě užívání dřevěné podlahy s olejovaným povrchem a pro udržení vysoké

kvality povrchové úpravy, doporučujeme provést jednou ročně přeolejování.

● Nově položené podlahy s olejovou povrchovou úpravou v prvních 2 týdnech čistěte pouze

nasucho, zametejte nebo vysávejte.

● U podlah s olejovou povrchovou úpravou vždy volte ten nejsušší způsob čištění (vysávání, suchý

mop). V případě nutnosti lze vytřít navlhčeným mopem.

LAK

Povrchová úprava lakem vytvoří na povrchu dřeva ochranný film, který jej chrání před působením vody

i mechanických nečistot. Lze říci, že tato úprava má vyšší odolnost, než olejová, její nevýhodou je však

nákladnější renovace a nemožnost lokálních oprav.

DOPORUČENÍ

● Před a za dveřmi do interiéru podlahu chraňte rohožkou nebo čistící zónou, a to tak, aby se

zabránilo přenosu nečistot, zrnek písku, vlhkosti aj., čímž dosáhnete zvýšení životnosti podlahy

(pozor na barevné rozdíly pod rohožkou po určité době zejména u nové podlahy).

● Předměty stojící na podlaze opatřete vhodnými podložkami (plstěné, gumové, plastové),

které zabrání vzniku škrábanců a rýh na podlaze.

● Vyvarujte se posouvání nábytku po podlaze.

● Židle a pojízdný nábytek opatřete kolečky určenými na dřevěné podlahy (měkká kolečka).

● Do míst častého pojíždění nábytku (kancelářské židle) je vhodné položit podložky zamezující

opotřebení a poškození podlahy.

● Kamínky a jiné nečistoty z podlahy ihned odstraňte, zabráníte tím vzniku rýh a škrábanců
na povrchu.
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● Domácím mazlíčkům pravidelně zastřihávejte drápky.

● V případě nošení obuvi dbejte na její řádné očištění od kamínků a dalších nečistot, které by

mohly způsobit poškrábání podlahy. Úzké podpatky mohou do povrchu vytvořit důlky.

RENOVACE

Renovace se provádí v závislosti na míře opotřebení.

Olej

Pro příležitostnou renovaci ošetřete vyčištěné plochy pomocí oleje, nechte důkladně vyschnout,

případně přeleštěte. Toto se může částečně provádět i na zvláště opotřebených místech. Před nánosem

oleje podlahu vyčistěte od všech mechanických a dalších nečistot a nechejte řádně vyschnout.

Lak

V případě lakovaných podlah je nutné pro renovaci celoplošné přebroušení podlahy. Doporučujeme

obrátit se v tomto ohledu na specializovanou firmu.

V případě dodání parket bez povrchové úpravy, podléhá údržba, čištění i renovace požadavkům
následně aplikované povrchové úpravy. Na dodatečně prováděnou povrchovou úpravu se nevztahuje
záruka výrobce.
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5. POSUZOVÁNÍ SHODY

5.1. POŽADAVKY ČSN EN 14342 DŘEVĚNÉ PODLAHOVINY - CHARAKTERISTIKY, POSUZOVÁNÍ SHODY A OZNAČENÍ

Shoda podlahoviny s požadavky této normy a s uvedenými hodnotami se musí prokázat:

● Počátečními zkouškami typu,

● Řízením výroby u výrobce, včetně posouzení výrobku.
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