
 
 

 

SPC RIGID Vinylová podlaha ROYAL CASTLE - návod k montáži 
 

PŘED MONTÁŽÍ 
 
Aklimatizace 
 
Desky vrstvené vinylové podlahy určené k pokládce je vhodné dopravit do místnosti, kde budou položeny, 
minimálně 48 hodin před plánovaným začátkem pokládky. Během této doby by vinylové desky měly zůstat v 
kartonovém obalu umístěné vodorovně na rovném povrchu. Teplota vzduchu v této místnosti by se měla 
udržovat mezi 18 ° a 27 ° C a vlhkost mezi 30 a 50 %. Kromě toho se doporučuje naříznout obal na krátkém 
okraji, aby byl umožněn přístup vzduchu dovnitř obalu. 
 

Příprava 
 
• Ujistěte se, že podklad pod plánovanou podlahou je hladký, rovný, suchý, čistý a pevný. Veškeré usazeniny 
lepidla nebo sponky pro upevnění koberců by měly být odstraněny. 
• Vrstvené vinylové podlahy lze instalovat přímo na betonový (nebo anhydritový) podklad a na většinu tvrdých 
podlahových povrchů, ale pouze pokud je stávající podlaha hladká, rovná, suchá, čistá a přilepená k podkladu. 
Instalace na koberce nebo jiné měkké podlahové povrchy je zakázána. 
• Podklady by měly být rovné s tolerancí 2 mm v ploše 1,2 m. Jakékoli nerovnosti nad 2 mm je třeba přebrousit 
nebo vyrovnat nanesením potěru. Případné prohlubně nebo hrboly v podkladu neumožní správné připevnění 
podlahy. 
• Keramické dlaždice by měly být vyhlazeny nanesením cementového nátěru maltou na opravu dutin nebo 
maltou pro vyrovnání povrchu pro vyhlazení spár. 
• Přestože jsou vrstvené vinylové podlahy voděodolné, nejsou určeny k použití jako vodní bariéra. Před 
pokládkou vrstvené vinylové podlahy by měl být betonový podklad zcela suchý (vlhkost betonového podkladu 
< 2,5 % a vlhkost anhydritového podkladu < 0,5 %). Výrobek nebude poškozen vlhkostí, ale může proniknout 
do stěn a konstrukce budovy. V případě instalace přímo na zem se doporučuje použít i parotěsnou fólii. 
• Řemeslník, který pokládá podlahu, je v konečném důsledku odpovědný, že je dostatečně dobře připraven 
podklad, (anhydrit), že je dostatečně suchý pro pokládku podlahy.  
• Doporučená montážní plocha by neměla přesáhnout 300 m2. V místnosti delší nebo širší než 30 m2 bez 
prahu dveří se doporučuje použít dilatační spáry o šířce 6 mm, zejména v případě teplotních rozdílů mezi 
místnostmi. 
 

INSTALACE 
 
Hlavní pravidla 
• Každé balení obsahuje desky A a desky B. Balení obsahuje stejný počet desek A a desek B. Níže je 
obrázek desek A a B. 
• Před zahájením instalace vyberte vhodný vzor rybí kosti. 
• Při instalaci vrstvené vinylové podlahy nezapomeňte ponechat po obvodu místnosti 6 mm širokou mezeru. 
Při zahájení montáže začněte instalovat podlahové prvky od samotné stěny a poté po 2-3 řadách nastavte 
vzdálenost prvního prvku od stěny na 6 mm a zafixujte vložením distančních podložek, aby byla zachována 
mezera. Začněte instalovat podlahu v levém rohu a ujistěte se, že je zachována 6 mm mezeru od levé stěny. 
• Pokud je stěna nerovná, musí desky kopírovat její obrys. Na deskách vyznačte obrys tvaru stěny. 
Nezapomeňte ponechat 6 mm mezeru od stěny. V případě potřeby by měl být tento postup použit také pro 
první řadu. 

 



 

Rybí kost - vzor košíku (šachovnice) 
 
• Popis platí pro montáž rybí kosti do košíčkového vzoru (šachovnice). 
• Vezměte desku A a položte ji na podlahu. Zámky na krátkých a dlouhých okrajích prvního prkna by měyo 
směřovat ke stěnám. Na základě fotografie vzoru uspořádejte zbývající desky tak, aby tvořily první blok 5 
desek. Drážky desek by měly být viditelné a směřovat ven. 
• Začněte pokládat další skupinu 5 desek. Vezměte desku B a pero položte šikmo na dlouhou hranu do drážky 
vytvořené z 5 desek předchozí skupiny, poté jej položte. Poté stejným způsobem uspořádejte další 4 desky. 
• Opakujte stejné kroky, dokud nebude instalace dokončena, a příslušně odřízněte desky na koncích místnosti. 
Nezapomeňte ponechat mezi stěnami mezeru 6 mm. 
 

 

 

Rybí kost - klasický diagonální vzor 
 
• Popis platí pro instalaci rybí kosti v klasickém diagonálním vzoru pod úhlem 45 stupňů napříč místností. 
• Nakreslete čáru pod úhlem 45 stupňů k levému rohu místnosti. Linka bude referenčním bodem pro sestavení 
klasického keprového vzoru. 
• Vezměte desku A a položte ji na podlahu. Zámky na krátkých a dlouhých okrajích prvního prkna by měly 
směřovat ke stěnám. Poté vezměte prkno B a umístěte jej kolmo k prknu A. Umístěte pero šikmo na krátký 
okraj prkna B do drážky prkna A. 
• Před položením ořízněte další desky (třetí deska je deska A a čtvrtá deska je deska B). Změřte desky, jak je 
znázorněno na obrázku níže, a poté je nařežte. 
• Po instalaci třetí a čtvrté desky postupujte podle nákresu níže a pokračujte v montáži. 
• Opakujte stejné kroky, dokud nebude instalace dokončena, a příslušně odřízněte desky na koncích místnosti. 
Nezapomeňte ponechat mezi stěnami mezeru 6 mm. 
 

 



Rybí kost - klasický vzor 
• Popis platí pro montáž rybí kosti v klasickém vzoru. 

• Nakreslete hlavní čáru, která rozdělí místnost na polovinu. Linka bude referenčním  

bodem pro sestavení klasického designu. 

 

 

 

 
 
 
• Startovací sady musí být připraveny pro montáž. Startovací sada se skládá z 5 kusů (3 kusy desky A a 2 kusy 
desky B), které budou tvořit trojúhelník. Startovací sady lze vytvořit sestavením několika řad klasické rybí kosti 
vzhledem k dříve určené hlavní řadě a vhodným nařezáním desek. 
• Po přípravě první startovací sady připravte další sady stejným způsobem. Z jedné desky musí být vyříznut 
jeden kus. Počet startovacích sad bude záviset na šířce místnosti. Jednotlivé startovací sady lze propojit s 
jednou celou deskou. 

 

 

 

 

 

 
 
 
• Opakujte stejné kroky, dokud nebude instalace dokončena, a příslušně odřízněte desky na koncích místnosti. 
Nezapomeňte ponechat mezi stěnami mezeru 6 mm.



 
DŮLEŽITÉ 
 
• Vrstvené vinylové podlahy lze instalovat na podklady s vodním podlahovým vytápěním v souladu s výše 
uvedenými pokyny za předpokladu, že povrchová teplota topného systému nepřesáhne 27 °C. Vzhledem k 
rychlosti náhlých teplotních změn, které by mohly nepříznivě ovlivnit strukturu vrstvených vinylových podlah, 
se nedoporučuje instalace nad systémy elektrického podlahového vytápění. Instalace přes takový systém 
zruší záruku EGIBI. Povoleny jsou pouze systémy podlahového vytápění na vodní bázi. 
• V případě instalace v koupelně se doporučuje použít profesionální silikon (např. sanitární) k vyplnění mezer 
u vany, sprchového koutu nebo jiných vlhkých prostor, aby se zabránilo vniknutí vody pod povrch podlahy. 
• Vrstvené vinylové podlahy se nedoporučují instalovat v prostorách vystavených přímému a intenzivnímu 
slunečnímu záření, kde teplota přesahuje 60 °C. 
• Výše uvedené pokyny k pokládce platí pro vrstvené vinylové podlahy a zahrnují plovoucí instalaci. 
 
 
PO MONTÁŽI 
 
Péče a údržba 
Aby byla vaše vrstvená vinylová podlaha v dobrém stavu: 
• udržujte teplotu v místnosti mezi 18° a 27°C 
• Denně povrch podlahy zametejte nebo vysávejte měkkými kartáči 
• okamžitě omyjte jakékoli rozlité nebo nahromaděné tekutiny 
• povrch dle potřeby očistěte vlhkým mopem a použijte čističe na nevoskované vinylové podlahy 
• chraňte povrch podlahy před přímým slunečním zářením 
• Používejte vhodnou ochranu podlahy, jako jsou plstěné podložky a vstupní rohože 
• Nezapomeňte pravidelně zastřihávat drápky domácích zvířat 
• K údržbě a údržbě podlahy nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky, bělidla nebo vosky 
• Netahejte těžké předměty po povrchu podlahy 
 
 
Pro více informací kontaktujte obchod@egibi.cz  
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