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Pokládání 
PVC

Na co bys neměl zapomenout:Dlaždice z PVC

Závěrečné práce

Pokládání PVC dlaždic
Při pokládání čtvercových dlaždic z  PVC je nutné si naplánovat schéma pokládky. 
Linkovačem se určí paralelní osa pokládání k hlavnímu čelu místnosti. Vzdálenost stěny 
v hlavním směru pohledu by měla být násobkem velikosti desky plus 1 cm. Pokud jsou obě 
poloviny místnosti vidět stejně dobře, doporučuje se symetrické rozdělení.

2. krok
Pokud se u  stěn musí desky zkrátit, pak 
přesně polož krajní desku na předposlední 
desku a pomocí další desky si označ čáru 
řezu.

3. krok
S  lepením desek se začíná u  osy poklá-
dání určené za výchozí čáru. Nanes lepi-
dlo celoplošně pomocí ozubené stěrky. 
Zadní strany desek musí být po přitlačení, 
příp. poklepání zcela pokryty lepidlem.

K profesionálnímu položení podlahové kry-
tiny z PVC patří také položení soklových lišt 
jakožto ukončení krajů. Přechody do jiných 
místností nebo na jiné podlahové krytiny se 
zakryjí a vyrovnají přechodovými profily.

1. krok
S pokládkou začni u otisknuté čáry od lin-
kovače tak, že pro místa, která zvláště 
upoutají pozornost, jako je např. oblast 
kolem dveří, použij převážně celé desky.

Měřítko náročnosti pro pokládání podlah z PVC

nízká vysoká

Materiál:
  stěrková hmota 
(při nerovnostech podlahy)

  PVC krytina / dlaždice
  disperzní lepidlo
  lepicí páska na koberce 
(jednostranná/oboustranná/
textilní)

  okrajové a přechodové lišty
  hmoždinky a šrouby 
k upevnění lišt

Nářadí:
  skládací metr
  ozubená stěrka / špachtle
  odlamovací nůž s náhradními 
čepelemi

  ocelový příložník
  linkovací sada

•  Nabídka podlahových PVC krytin je velmi široká a  vybírat lze z  designů dřeva, 
keramiky, bambusu nebo kamene. Vzory jsou téměř nerozeznatelné od přírodních 
materiálů.

•  U PVC podlah je nejdůležitější a pro cílový efekt klíčové, aby byl podklad dokonale 
připraven. Podklad by měl být hladký, vodorovný, suchý a očištěný.

•  Materiál se před pokládkou musí aklimatizovat, proto je vhodné rozbalit jej v míst-
nosti, kde má být položen. Aklimatizací při pokojové teplotě, která by měla mít 
více než 18 °C, se roztáhne, čímž se vyloučí nechtěné zvlnění.

Tipy

Existují i systémy podlahových dlaž-
dic se zámkem pro volné kladení. 
Dlaždice výrazně tlumí kročejový 
hluk a vibrace. Zároveň působí i jako 
tepelný izolant. Celou podlahu, nebo 
jen několik plastových dlaždic je 
možné kdykoli demontovat a  pře-
místit jinam, např. do jiné místnosti, 
nebo do nového podnájmu. V případě 
poškození je snadné vyměnit jednu, 
nebo více dlaždic.

Tip
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1. krok
PVC podlahové krytiny se skladují v  rolích 
nastojato a desky naležato, max. 8 kartonů 
nad sebou. Před pokládkou by se měla kry-
tina skladovat přes noc v místnosti kam se 
bude pokládat.

2. krok
Uřízni pruhy krytiny a  rozlož je na plochu. 
Při pokládání by měla být teplota v  míst-
nosti nejméně 18 °C.

3. krok
Pokud jsou nutné dva pruhy krytiny, položí 
se s menším přesahem a přesně se upraví 
návaznost vzoru. Pruhy se pak zafixují proti 
posunu lepicí páskou. Aby se snížilo pnutí, 
můžeš krytinu u  stěn, případně v  rozích 
místnosti naříznout.

4. krok
Přesahující pruhy se nyní připraví pomocí 
spojovacího řezu k pokládce. K tomu se oba 
pruhy současně rozříznou rovným nožem.

6. krok
Díky spojovacímu řezu jsou pruhy kryti-
ny ideálně připraveny. Odstraň zbytkové 
odřezky z PVC. Ke spojení pruhů použij jed-
nostrannou lepicí pásku.

7. krok
Pásku polož pod hrany švu tak, aby se 
mohly obě poloviny pruhů přesně nalepit. 
Nejprve jednu polovinu nalep ke středu 
lepicí pásky a dobře ji na ni natlač.

8. krok
Nyní připoj druhou polovinu tak, aby 
nevznikla spára, a  přilep ji. Spojovací švy 
lze také navíc vodotěsně uzavřít prostřed-
kem pro svařování zastudena. Pokyny pro 
zpracování najdeš v informacích na výrob-
ku.

9. krok
U  stěn, ve výklencích a  v  přechodech do 
jiných místností se krytina fixuje oboustran-
nou lepicí páskou.

2. krok
Pokud bude zapotřebí z  důvodu velikosti 
místnosti několika pruhů krytiny, proveď 
u  spojů výše popsaný spojovací řez. Pak 
budou pruhy spojeny beze spár.

1. krok
Při celoplošném lepení je nutno zvláště 
dodržovat pokyny výrobce lepidla. Nejlépe 
používej disperzní lepidlo bez obsahu roz-
pouštědel a  k  němu určenou ozubenou 
špachtli.

3. krok
Nyní pruhy odhrň až ke středu místnosti 
a  lepidlo celoplošně nanes na podlahu. Po 
předepsané době odvětrání lze položit první 
pruh do lepidla.

4. krok
Nános lepidla pro další pruh musí beze spár 
navazovat na první nános lepidla. Ve spo-
jích se krytina poněkud ohne a  pak vloží 
do lepidla.

Při pokládání v soukromých bytech lze pokládat elastické podlahové krytiny volně do 
velikosti místnosti max. 20 m2.
U větších ploch doporučujeme celoplošné nalepení. Pro pokládku jsou vhodné všech-
ny rovné, suché, nosné, tvrdé podklady bez trhlin.

Dbej na to, abys v jedné místnosti poklá-
dal pouze krytiny se stejným výrobním 
číslem. Jinak může docházet k rozdílům 
v barvě a dekoru.

Vlastnosti podkladu

1. Volné pokládání PVC 2. Celoplošné lepení PVC

5. krok
V místě řezu podlož navíc zespodu ocelový 
příložník a odlamovací nůž veď také podél 
dalšího ocelového příložníku. Rovnoměrný 
řez je důležitý pro bezešvé spojení obou 
pruhů krytiny.

Tipy k pokládce podlahových 
krytin z PVC

Lepení: Při pokládání krytiny na lepidlo dbej na to, abys neuzavřel pod krytinu žádný 
vzduch. Vzniklé dutiny lze zjistit poklepem a odstraní se vytlačením vzduchu do stran. 

Důležité je, aby zadní strana krytiny byla dostatečně pokryta lepidlem. Krytinu pořád-
ně přitlač. Jako pomůcka ti k tomu může posloužit otočený zbytek koberce. Během 
pokládání kontroluj dostatek lepidla občasným odtažením krytiny. Pokud je zadní 
strana dostatečně pokryta lepidlem, lze pokračovat v práci obvyklým způsobem.

Pokud je na zadní straně lepidla málo, vyměň ozubenou špachtli během pokládání za 
novou, abys dosáhl opět dostatečné tloušťky lepidla. 

Hrany PVC se mohou až do úplného účinku lepidla z důvodu napětí materiálu nadzve-
dávat. Než se zcela přilepí, doporučujeme je zatížit.

Klikni. Získej informace. 
A pusť se do práce!

Další tipy na projekty nalezneš na

www.hornbach.cz
v sekci „Návody“.
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