
Pokládka a údržba 
dlaždice se systémem Klick.

Tipy na údržbu
dlaždic florco®

Čištění a údržba
dlaždic florco® WPC

Aktualizováno 06/14 - 5000 ks

Montáž a údržba  
dlaždic florco®

Šachovnicový vzor: Rovné:

4. Řezání
Dlaždice florco® lze nařezat do téměř jakéhokoli tvaru. Latě jsou 
přišroubovány dohromady zespodu skrz plastovou mřížku. Při řezání 
prosím dávejte pozor na šrouby, aby se nepoškodil pilový list. Je možné, 
že šrouby bude nutné přemístit či přidat, v závislosti na průběhu řezné 
linie.

5. Požadavek na podklad
Abychom zamezili tomu, aby byly dlaždice florco® vystaveny po dlouhou 
dobu hromadění vody, je při pokládce bezpodmínečně nutné dbát na to, 

aby plocha pokládky vykazovala mírný sklon.   

6. Péče/údržba dlaždic z přírodního kamene
Dlaždice florco® dlaždic z dřevěnou povrchovou strukturou lze snadno 
čistit. Většinou postačí vysavač a otření pomocí navlhčené tkaniny nebo 
pomocí speciálního čistícího přípravku na dřevo. Pro zajištění ochrany 
dřevěných dlaždic florco® a zachování původního barevného odstínu 
byste měli jejich povrch pravidelně (1-2 krát do roka ideálně na jaře a na 
podzim) ošetřit pigmentovanými oleji anebo olejem na teakové dřevo. Olej 
může být bezbarvý nebo mít zabarvení běžné pro příslušné druhy dřeva. 
Pokud možno dbejte na to, aby měl olej dobrou ochranu proti UV záření.
Rozdíly v barvě a struktuře jsou běžnými vlastnostmi dřeva a 
nepředstavují proto důvod k reklamaci. Působením povětrnostních vlivů 
může docházet k tvorbě jemných trhlin; ty nicméně nemají negativní 
vliv na životnost dřeva. V případě, že by desky byly nějak opotřebované, 
vezměte smirkový papír střední zrnitosti a odstraňte zbytky starého oleje. 
Následně je ošetřete novým olejem a desky budou vypadat opět jako nové. 

1. Podklad
Všechny dlaždice florco® (dřevo, kámen, WPC, tex,  
trávník, plast) by se měly montovat zásadně na pevný a rovný podklad jako 
např. na asfalt, beton, betonové kameny, dlažbu a potěr atd.

2. Složení
Dlaždice florco® se zavěsí na plastovou mřížku umístěnou na spodní 
straně dlažby. Z toho důvodu je složení a rozložení velmi jednoduché. 
Montáž i demontáž velmi jednoduchá. 

3 Příklady složení:

Návod k montáži / 
pokyny pro údržbu

Čistící přípravek na WPC pro hloubkové a údržbové čištění
Ochranný přípravek na WPC pro dlouhou životnost 

Použití čistícího přípravku na WPC
• odstraňte uvolněnou nečistotu z povrchu

Údržbové čištění
• cca 50 ml smíchejte s 8-10 litry vody
• rovnoměrně naneste - nechejte krátce působit 

a jako obvykle utřete
• omýt vodou zde není bezpodmínečně potřeba

Čistící přípravek na intenzivní čištění při silně znečištění dlažbě
• cca 250 ml smíchejte s 8-10 litry vody
• rovnoměrně naneste - nechejte krátce působit  

a jako obvykle utřete
• postup při velmi silném znečištění zopakujte a  

a nechejte působit déle
• důkladně omyjte vodou (až do max. 80 barů)

Použití ochranného přípravku na WPC
• Povrch dobře očistěte pomocí ochranného přípravku na WPC.
• Podklad musí být suchý, zbavený prachu a bez mastnot.
• Ochranný přípravek na WPC rovnoměrně naneste pomocí štětce nebo 

válečku. Je velmi důležité, aby nanesené množství odpovídalo absorpční 
schopnosti povrchu. Dbejte na to, abyste nepracovali s nadbytečným 
množstvím.

• Nevsáknutou tekutinu otřete po 10 minutách tkaninou.
• Po ploše lze chodit teprve po jejím zaschnutí (cca 2-3 hodiny). Začne 

působit po 24 hodinách.
• Při opadajícím účinku postup ještě jednou zopakujte.

Postupujte prosím podle pokynů na obalu.

Vhodný na WPC dlaždice na balkony a terasy 
a také pro prvky pohledové ochrany, nábytek, 
prkna atd. 

Čistící přípravek na WPC odstraňuje nečistoty, skvrny, 
mírné zelené povlaky a také další znečištění WPC 
povrchů.
Obsah: 1000 ml. 

Ochranný přípravek na WPC chrání před tvorbou 
olejových, mastných a vodních skvrn. Povrch lze 
otřít, ještě než se stačí vytvořit skvrna. Oživuje 
strukturu.
Vystačí na plochu: 10-15 m² na půl litru (při 
jednorázovém nátěru)

Naši odborní poradci vám budou kdykoli k dispozici.

Chyby a změny vyhrazeny.

©HORNBACH Baumarkt CS spol. s r.o. www.hornbach.cz
    info@hornbach.cz

Máte ještě nějaké dotazy?

florco® stone dlaždice z přírodního kamene:
Čistěte pomocí speciálního přípravku na dlaždice z přírodního kamene. 
Doporučuje se použít impregnační prostředek na přírodní kámen..

florco® tex umělohmotné dlaždice:
• Snadné čištění zametením a vyčištěním za vlhka. 
• Vysokotlaký čistič: používejte s tlakem do max. 80 barů.

florco® WPC 3D dlaždice s dřevěnou povrchovou strukturou:
U dlaždic florco® WPC 3D s dřevěnou strukturou se jedná o produkt, který by 
vyroben zcela novým druhem koextruze. Vlastnosti WPC dlaždic byly výrazně 
zlepšeny nanesením speciální plastové fólie na WPC jádro.

Výhody WPC 3D s dřevěnou povrchovou strukturou:
• Materiál je mimořádně stabilní
• Mimořádně odolný vůči poškrábání a napadení houbami
• Vodotěsný, odolný proti povětrnostním vlivům
• Odolný vůči UV záření
• Má mimořádně dlouhou životnost
• Přirozený dřevěný vzhled díky povrchu s dřevěnou strukturou
• Mimořádně snadný na údržbu - běžné skvrny lze omýt vodou a otřít 

TIPNA PROJEKT!

4260078952120_5523911_04/16. Neručíme za tiskové chyby.

Hornbach Verlegung Pflege_CZ.indd   1 16.05.16   9:25



Pokyny k pokládce dlaždic florco®
Jednoduchý systém Klick  

spojuje všechny dlaždice florco®

Měřítko náročnosti

Uspořádání bočních a rohových dílů z WPC pro florco® 
WPC 3D / termo jasan / tex 30 x 30 cm nebo 60 x 30 cm

Uspořádání bočních a rohových dílů z plastu florco® stone  
30 x 30 cm a také florco® s optikou trávníku 30 x 30 cm

Uspořádání bočních a rohových dílů
dlaždic 40 x 40 cm / příklad pokládky

Příklad pokládky kamenných dlaždic z pravého 
dřeva / pokyn k údržbě

Bezproblémová pokládka bez 
lepidla, bez spárovací hmoty.

Velmi snadná pokládka za 
krátkou dobu.

Ihned pochozí a zatížitelné. Lze kdykoli demontovat.

TIP 
Podlahové desky florco® by neměly být 
napevno spojeny s podkladem, aby se 
při působení povětrnostních vlivů mohly 
pohybovat. 

Dbejte na to, aby u stěn, dveřních prahů a dalších pevných 
stavebních součástí byly dodrženy rozestupy min. 10 – 15 mm.

Při přiřezávání pomocí elektrického nářadí bezpodmínečně noste 
ochranné brýle a ochranné oblečení.

3. V případě potřeby přiřízněte

2. Spojení krajních a rohových 
dílů pomocí systému Klick

1. Spojení desek pomocí systému 
Klick
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Boční díl
Dřevěné dlaždice florco® z pravého dřeva doporučujeme po provedení 
pokládky naimpregnovat speciálními údržbovými přípravky a impregnaci.
Doporučujeme časem zopakovat.
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Takto vypočtete pro vaše podlahové desky  
florco® příslušnou spotřebu
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Rohový díl A
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Rohový díl B
s kolíkem
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Pokládka pomocí systému Klick Pokládka spoj na spoj
jednoduché náročné

U plochy větší než 10 m2 doporučujeme zabudovat dilatační spáry. Buď 
pomocí distančních kusů nebo do sebe dlaždice  
nezaháčkovat, ale položit je spoj na spoj (přírodní dilatační spára). To  
zabrání roztažení dlaždic při působení intenzivního horka.

Pokládka spoj na spoj / 
dilatační spára

Boční díl rovný s očkem

Boční díl rovný s kolíkem
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Provedení kontroly:
• Délka : rozměr dlaždice = počet dlaždic na délku
• Šířka : rozměr dlaždice = počet dlaždic na šířku
• Počet dlaždic na délku x počet dlaždic na šířku  

= celkový počet dlaždic

Vzorec pro výpočet rohových dílů:
Délka okrajů děleno délka bočního dílu; stanovte počet požadovaných rohů.

8 m Länge = 20 Fliesen (à 40 x 40 cm)

5 m
 Bre

ite
 =

 12,5 Flie
se

n (à
 40 x 40 c

m
)

Formel für Bedarfsberechnung: 
(Beispiel anhand einer florco® classic-Fliese mit dem Maß 40 x 40 cm)

Länge (8 m) x Breite (5 m) = Gesamtfläche (40 m2)
40 m²  = x Fliesen
1 m²  = 6,25 Fliesen (diese Angabe finden Sie bei  
   den technischen Daten)
X = 40 x 6,25 
   1
X = 250 Fliesen gesamt

8 m délka = 20 dlaždic (á 40 x 40 cm)

5 m
 šířka =

 1,25 dlaždic (á 40 x 40 cm
)

Délka (8 m) x šířka (5 m) = celková plocha (40 m2)
40 m2 = dlaždic
1 m2 = 6,25 dlaždic (tento údaj naleznete  
    v technických datech)

X = 40 x 6,25
            1

X = 250 ks dlaždic celkem

Zástrčný systém umístěný po straně dlaždice s kolíky a očky zaručuje 
snadnou, časově nenáročnou montáž a demontáž dlaždic. Díky vzájemně 
kompatibilní mřížce lze mezi sebou kombinovat téměř všechny dlaždice. 
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