
CZ Pokyny k instalaci
  cLIck
Všeobecné Pokyny

1. Doporučujeme objednávat všechny panely pro jeden podlahový projekt současně. nelze zaručit kompatibilitu panelů z 
opakovaných objednávek.

2. Zajistěte dostatečné promíchání panelů při instalaci, aby ve stejné oblasti neskončily panely, které budou příliš podobné, 
světlé nebo tmavé. 

3. Před instalaci a během ní všechny panely zkontrolujte za denního světla. nikdy nepoužívejte vadné panely.

4. Je-li to možné, instalujte podlahu rovnoběžně se směrem, kterým světlo vstupuje do místnosti.

5. Dbejte na to, aby koncové spoje panelů ve dvou po sobě následujících řadách nikdy neležely v jedné linii. Vždy zajistěte, 
aby spoje byly odsazeny nejméně o 15 cm (6 palců).

6. Zajistěte, aby vnitřní klimatické podmínky byly VŽDy udržovány mezi 18 a 25 °c.

7. Je také důležité udržovat podklad ve výše uvedeném teplotním rozmezí, aby mírnil kolísání rozměrů. 

8. Podlahové vytápění lze použít s Quick•Step® livyn až do maximální kontaktní teploty 27 °c. Vypněte své podlahové 
vytápění 24 hodin před a po instalaci. Pro přípravu podkladu viz pokyny k podlahovému vytápění níže na straně 7.

neŽ ZaČnete

k dosažení dobrých výsledků musíte pečlivě dodržovat všechny uvedené pokyny.

Podmínky aklimatizace a skladování

• S produkty Quick•Step® livyn manipulujte, uchovávejte je a přepravujte je vždy opatrně, abyste zabránili deformacím. 
skladujte kartony na rovném povrchu narovnané na sobě, a také je tak přemísťujte. Uchovávejte kartony naplocho, nikdy je 
nepokládejte vertikálně. 

• Neskladujte panely Quick•Step® livyn ve vlhkých nebo prašných místnostech či v místech s extrémními teplotami. 

• Produkty Quick•Step® livyn musí být ponechány, aby se aklimatizovaly v místnosti instalace. Prkna musí být skladována v 
rozmezí 18 a 25 °c po období nejméně 48 hodin před instalací. tato teplota musí být udržována před instalací, během ní 
a 24 hodin po jejím dokončení. krabice by měly být aklimatizovány uložením vedle sebe na plochém povrchu. 

Podklad

typ podkladu, jeho kvalita a příprava budou mít velký vliv na konečný výsledek instalace. Pokud se podklad nejeví vhodným pro 
instalaci podlahy Quick•Step® livyn, pak by se měly podniknout nezbytné kroky. Vezměte na vědomí, že nerovnost podkladu 
může zanechat na podlaze Quick•Step® livyn stopy.

1. Zajistěte, aby byl podklad rovný, čistý (včetně nepřítomnosti tuku, mastnoty, chemických látek….), pevný, stabilní a suchý. V 
případě potřeby jej oškrábejte a vyčistěte od starých lepidel. 



2. nerovnost podkladu vyšší než 2 mm / 2 m musí být vyrovnána vhodnou nivelační hmotou. Ujistěte se, zda není potřebný 
základový či impregnační nátěr. V některých případech použití podložky může zamezit vyrovnávání podkladu.

3. Před instalací pečlivě odstraňte veškerý odpadní materiál (včetně hřebíků), zameťte a vysajte. opravte větší povrchové kazy 
a velké trhliny. Doporučuje se odstranit lišty a po instalaci nové podlahy nainstalovat nové.

4. obsah vlhkosti podkladu musí být nižší než 2,5 % cM (cementový potěr) nebo 1,5 % cM (anhydrid). Vždy měřte a 
zaznamenávejte a uchovávejte výsledky svých měření.

5. Pokud si nejste jistí kvalitou či vhodností svého podkladu pro instalaci podlahy Quick•Step® livyn, kontaktujte svého prodejce; 
velmi rád Vám pomůže.



co bUDete PotŘeboVat

Pro hladký průběh instalace budete kromě tradičních nástrojů (jako je nůž, tužka, svinovací metr) potřebovat také následující 
nástroje:

• Ulamovací nůž s měnitelnou čepelí 

• Tesařský úhelník

• Rozpěrné vložky ke zdi

• Příklepový blok

QUICK•STEP®

QUICK•STEP®

 

Použití jiných doplňků než doplňků Quick•Step® může způsobit poškození Vaší podlahy Quick•Step® livyn. V takovém případě 
bude záruka poskytovaná společností Quick Step neplatná. Proto doporučujeme používat pouze doplňky Quick•Step®, které byly 
speciálně navrženy a vyzkoušeny pro použití s Quick•Step® livyn.

Prkna Quick•Step® livyn položená dekorem nahoru lze snadno rozříznout pomocí řezačky nebo ulamovacího nože s měnitelnou 
čepelí.

PoklÁDka – PloVoUcÍ PoDlaHa

Jedinečný systém s perem a drážkou Uniclic lze pokládat dvěma různými způsoby.

Metoda a:

Panel, který chcete instalovat, umístěte pod úhlem 20 až 30° k již dříve nainstalovanému panelu. Panel opatrně posunujte nahoru 
a dolů, současně vyvíjejte tlak směrem dopředu. Panely automaticky zacvaknou na místo. toho lze dosáhnout buď zasunutím pera 
do drážky nebo nasunutím drážky na pero. Metoda spoje na pero a drážku je nejběžnějším a nejsnadnějším postupem.



Metoda b:

se systémem Uniclic můžete také panely navzájem spojit přiklepnutím bez zdvihání. Pro tuto metodu musíte používat speciální 
příklepový blok Uniclic. Prkna není možné spojit jediným příklepem. aby se zabránilo poškození panelů, musíte je spojovat příklepy 
postupně.

Důležité body

1. Díky systému Uniclic je podlaha plovoucí a instaluje se bez lepidla. Po podlaze můžete chodit během instalace a ihned po 
ní.

2. s panely Uniclic si můžete vybrat, kde chcete začít. Přemýšlejte o tom, jaký způsob instalace podlahy bude nejsnadnější. 
instalaci si ukážeme zleva doprava. budete-li chtít, můžete pracovat i v opačném směru. Doporučuje se aby panely byly v 
místnosti symetricky, tzn. ve stejné vzdálenosti od obou dlouhých stěn.

3. teplota místnosti se může v průběhu roku měnit. Proto je nezbytné, aby se podlaha mohla rozpínat a smršťovat. Z tohoto 
důvodu ponechejte dilatační spoj minimálně 6 mm na všech okrajích podlahy, kolem trubek, prahů a pod dveřmi.

6mm

4. Velké místnosti musí mít i přechodové dilatační spoje každých 13 m po délce i šířce místnosti. Doporučuje se používat 
dilatační spoj mezi dvěma různými místnostmi (např. pod dveřmi). Dilatační spoje lze překrýt lištami.



PoDloŽka

Je velmi důležité použít vyrovnávací podložku k vyhlazení nerovností v základové podlaze podle normy Din 18365-část c. 
speciálně navržená podložka Quickstep livyn má protivlhkostní, hluk snižující a vyrovnávací funkci. 

nejprve instalujte podložku na šířku postupně podle toho, jak budete pokračovat. Membránu odstřihnete na míru ke zdi. Před 
instalací panelů odstraňte plastovou fólii z podložky a to v polovině šířce panelu. Položte panely první řady na tuto podložku, tzn. 
na polovinu podložky bez fólie a druhou polovinu s dvojitou fólií. Začněte panely zacvakávat v první řadě krátkými spoji do sebe. 
Dbejte na to, aby panely byly dokonale v jedné linii. Vložte rozpěrky, abyste získali 6 mm dilatační spáru podél zdi. Vytáhněte 
plastovou fólii zespod panelů první řady. Položte panely z každé řady na plastovou fólii a sundávejte plastovou fólii postupně jak 
budete instalovat panely, vytažením plastové fólie zpod panelů každé řady.

  



Začněte druhou řadu zbytkem posledního panelu první řady. Pak podélně zacvakněte do předchozí řady druhý, nezkrácený 
panel druhé řady. spojte panely na krátké straně pomocí příklepového bloku, aby podložka zůstala na svém místě. Při instalaci 
prken důrazně doporučujeme odsadit řady tak, aby spoje na krátkých stranách nebyly v přímé a jednotné linii (dle popisu výše). 
Doporučujeme náhodnou metodu odsazování. Můžete však vyzkoušet jiné vzory prken podle svého vkusu.

od této chvíle je možné zacvakávat panely po délce i po šířce. První prkno řady zacvakněte podélně. Je jím obvykle zbytek z 
některé předchozí řady. natočte druhý panel této řady: mírně tento panel u krátkého spoje nadzdvihněte a držte obĚMa rukama 
podél tohoto spojení. táhněte panel po délce předchozí řady.

  

  

V momentě kdy bude podložka menší než šířka lamely, instalujte další pás podložky. opět sundejte ochrannou plastovou fólii z 
poloviny šířky panelu. Doporučuje se spojit spáru mezi oběma podložkami tenkou průhlednou páskou.

 



V místech, kde se plaňky Uniclic instalují pomocí příklepového bloku příliš obtížně (např. u stěny), je můžete přiklepnout pomocí 
páčidla a kladiva.

V místech, kde se nacházejí trubky, dbejte na to, aby tyto trubky byly přesně v linii s krátkou stranou stranou dvou panelů. 
Zacvakněte panely do sebe krátkou stranou a vyvrtejte otvor (se stejným průměrem, jako má potrubí plus 20 mm – 3/4” pro 
dilataci) se středem na spojnici mezi těmito panely. nyní můžete instalovat panely na podlaze. 

odstraňte všechny rozpěrné vložky. nainstalujte lišty. lištu nikdy nepřipevňujte k podlaze. tato metoda umožňuje expanzi podlahy 
pod lištou. na místech, kde nelze použít ukončovací profily a okrajové lišty, vyplňte spáry těsnicím tmelem.

PoDlaHoVé toPenÍ

Quick•Step® Uniclic livyn lze instalovat ve spojení s „nízkoteplotním“ podlahovým topením. Platí to pro systémy podlahového 
topení s topnými prvky – teplovodními nebo elektrickými – zabudovanými do podlahy. topné filmy či jiné „nové“ systémy nelZe 
použít. Je možná i kombinace topení v zimě a chlazení v létě.

Podlahy Quick•Step® Uniclic livyn lze instalovat jako plovoucí nebo lepené. V případě plovoucí instalace použijte podložku 
Quick•Step® livyn.

Podlahové topení musí být instalováno ve shodě s pokyny dodavatele a s všeobecně uznávanými pokyny a pravidly. Podkladová 
podlaha musí být při instalaci podlahové krytiny dostatečně sUcHÁ (maximálně 1,5 %, metoda cM u cementového potěru a 
0,3 % u anhydritu). Toho lze dosáhnout pouze tehdy, když topení předem zapnete (dle popisu níže). V případě nové budovy 
musíte počkat nejméně 21 dnů mezi položením vyrovnávacího potěru a zahájením vytápění. U nově položeného vyrovnávacího 
potěru dodržujte pokyny zhotovitele. Měl by být k dispozici protokol o topné zkoušce; v případě potřeby o něj požádejte. Podklad 
podlahy musí vyhovovat požadavkům a být připraven dle popisu výše.

S vytápěním podlahy začněte nejméně dva týdny před položením své podlahy Quick•Step® Uniclic livyn. teplotu vody v kotli 
postupně zvyšujte maximálně o 5 °C denně až na 50 °C. Pokud můžete nechat topení zapnuté déle, bude to rozhodně lepší.

Před pokládáním podlahy topení zcela na 24 hodin vypněte. 

Po položení podlahy musíte neJMénĚ 48 hodin počkat, než topení začnete postupně znovu spouštět (5 °c denně). Maximální 
povolená kontaktní teplota pod podlahou Quick•Step® Uniclic livyn je 27 °c.

Maximální teplota horké vody u výstupu z kotle je 45 °c.

na začátku a na konci topného období VŽDy měňte teplotu PostUPnĚ.

Dbejte na to, aby klimatické podmínky v místnostech byly VŽDy udržovány v rozmezí 18–25 °c a 45–65 % relativní vlhkosti.

• Vždy dbejte na to, aby nedocházelo k akumulaci tepla koberci nebo rohožemi položenými na podlahu nebo v důsledku 
nedostatečného prostoru mezi nábytkem a podlahou.

• Teplotní změny v různých ročních obdobích mohou způsobit rozměrové výchylky.

cHlaZenÍ PoDlaHy



aby nedošlo k poškození podlahy, vstupní teplota chladicí vody nesmí být snižována pod určitou teplotu, takzvanou teplotu 
rosného bodu. Nižší teploty způsobí kondenzaci v podlaze a poškodí podlahy Quick•Step® Uniclic livyn

termostaty v místnosti nesmí být nikdy nastaveny na teploty o 5 °c nižší než je teplota místnosti. to znamená, že je-li teplota v 
místnosti 25 °C, pokojový termostat nesmí být nastaven na nižší teplotu než 20 °C. 

chladicí obvod musí být vybaven regulací, jež zabrání poklesu teploty chladicí kapaliny pod 18 až 22 °c. Závisí to na klimatické 
zóně, v níž je podlaha položena. V zónách s vysokou relativní vlhkostí je minimální teplota 22 °c; v oblastech s průměrnou vlhkostí 
a teplotou může teplota klesnout až na 18 °c. 

Pokud tyto pokyny nebudete dodržovat, záruka na podlahu Quick•Step® livyn přestane platit. 

beZPeČnostnÍ oPatŘenÍ

1. Podlahy Quick•Step® Livyn byly navrženy pro vnitřní instalace a pouze do prostředí s kontrolovanou teplotou. Quick•Step® 
livyn nelze instalovat v soláriích, na koberce ani do jakéhokoli exteriéru včetně sezónních přístřešků, přívěsů určených ke 
kempování či lodí. 

2. Je nUtné VŽDy zamezit vystavení přímému slunečnímu světlu. Zatáhněte záclony nebo žaluzie, abyste zamezili vystavení 
přímému slunečnímu světlu. Nezastíníte-li řádně podlahu Quick•Step® livyn před vlivy slunce, Vaše podlaha se může 
mechanicky poškodit a může dojít k barevným změnám.

3. Podlahy Quick•Step® livyn mohou mít rozměrové odchylky. Vizuálně vnímatelné spoje jsou charakteristickým rysem 
produktu. 

4. aby nedošlo k trvalým barevným změnám, je zapotřebí občas přemístit podlahové rohože a nábytek. 

5. Podlahy Quick•Step® livyn nejsou určeny k použití na schodišti či jakémkoli vertikálním povrchu. 

6. opatřete nohy nábytku vhodnými chrániči.

7. kolečkové židle musí být opatřeny měkkými, volně se točícími, negumovými kolečky a/nebo lze pod kolečkové židle 
nainstalovat kancelářské podložky.

8. nenechte domácí zvířata s ostrými drápy běhat po podlaze, neboť jejich drápy mohou způsobit hluboké škrábance.

9. Zajistěte, aby nohy nábytku měly velký povrch a byly opatřeny podlahovými chrániči nezanechávajícími skvrny. Čím vyšší a/
nebo širší jsou nohy nábytku, tím větší bude poměrné rozdělení váhy na podlahu a tím menší bude nebezpečí, že se podlaha 
poškodí. 

10. Dlouhotrvající kontakt s gumou může na podlaze způsobit trvalé skvrny.

11. Zamezte kontaktu cigaret, zápalek či jiných velmi horkých předmětů s podlahou, neboť by mohly způsobit trvalé poškození. 

12. Umístěte negumové podlepené rohože u vnějších vchodů, abyste zamezili zanesení špíny, písku a půdy na Vaši podlahu. 
Tím se sníží škody a požadavky na údržbu a prodlouží se životnost Vaší podlahy.



ÚDRŽBA

Údržba po instalaci

nejprve smetákem nebo vysavačem odstraňte z podlahoviny veškerou špínu a prach. Pak podlahu omyjte vodou s vhodným 
neutrálním čisticím prostředkem, a to alespoň dvakrát nebo tak dlouho, až voda zůstane čistá. silně doporučujeme použít přípravek 
Quick•Step® clean. Jakýkoli jiný čisticí přípravek může obsahovat činidla poškozující odolné podlahové povrchy. Díky nátěru 
horní vrstvy není žádné zvláštní ošetření po instalaci nezbytné.

QUiCk•STeP® clean
 

QUiCk•STeP® clean

Pravidelné čištění a údržba

Díky pravidelnému čištění bude Vaše podlaha stále krásná. Četnost čištění podlahy uzpůsobte funkci jejího použití. Z podlahoviny 
vždy okamžitě odstraňte písek, ostré předměty, látky způsobující skvrny, vlhkost a agresivní látky. běžné čištění lze provádět 
zametáním, vysáváním nebo vlhkým vytíráním. nikDy nepoužívejte agresivní čistidla, mýdlo či brusné čisticí prostředky nebo 
čistidla obsahující olej či vosky. Velmi doporučujeme použít přípravek Quick•Step® clean, protože jiné čistící přípravky mohou 
poškodit Vaši podlahu. Vždy používejte neagresivní prostředek určený k údržbě. Nikdy na podlahu nelijte vodu a nenechávejte 
louži vody na podlaze.

skvrny odstraňte co nejrychleji. Čím déle zůstanou kapaliny rozlité na podlaze, tím větší je nebezpečí vzniku trvalých skvrn. Účinným 
způsobem, jak odstranit odolné skvrny, je použít led, dokud hmota nezkřehne natolik, že ji lze odrolit. Pak odstraňte zbytky pomocí 
přípravku Quick•Step® Clean. Odolné skvrny mohou být odstraněny pomocí koncentrovaného prostředku Quick•Step® clean 
nebo pomocí vhodného PU čističe.


