Admonte podlahy - rozsah a popis připravenosti pro
pokládku celoplošným lepením.

1) Mezní obsah vlhkosti.
Odpovídající vlhkost a teplota: proschlé zdivo max. 2,0 CM hmot.%. Podlaha cementový potěr
max. 2,0 CM hmot.%, při podlahovém vytápění 1,8 CM hmot.%, anhydritový potěr max. 0,5 CM
hmot.%, při podlahovém vytápění 0,3 CM hmot.%. Minimální montážní teplota +15°C, RVV hodnota
relativní vlhkosti vzduchu v rozmezí 40 - 60%.
2) Rovinnost
Připravenost podkladu musí odpovídat normě – v případě stěrkování ze strany realizační firmy je požadavek s
tolerancí do 2mm na 2m. Doporučené produkty pro vyrovnání a zpevnění podkladu jsou od firmy ARDEX.
3) Položení na podlahové topení
Při pokládání na podlahové topení musí být potěr vyroben podle DIN 18353. Před pokládáním
prosíme dbejte, aby bylo podlahové topení instalováno podle DIN EN 1264 a DIN 4725, a aby byla provedena
topná zkoužka pro dosažení vyzrálosti (rozměrové I vlhkostní) celého potěru. Tuto zkoušku standardně
provádí dodavatel podlahového topného systému.
4) Pokládka podlahy je přesně stanovena a popsána v návodu přiloženém v každém balení podlah Admonter.
Pokládka se řídi obecně stanovenými postupy a splňuje požadavky na normy EU. Použité lepidlo je
dooporučeno vysoce-kvalitní elastické lepidlo, v určitých případech mohou být použita i 2-složková lepidla.
Lepido je nanášeho zubovou stěrkou v celé ploše. Dilatační spáry je doporučeno opatřit polyurethanovým
tmelem v odstínu podlahy. Dilateční spáry vyplněny korkem je možno použít pouze na podlahy bez finální
povrchové úpravy, pro následné přebroušení. Směr pokládky je určen dle požadavku. V případě instalace
podlah v přírodním oleji do koupelen je nutno ošetřit povrch ještě objektovým olejem Admonter. Podlahy
ošetřeny přírodním olejem je take nutné ošetřit po pokládce finálním olejem Pflege Admonter.
5) V případě podlahového topení nesmí povrchová teplota přesáhnout 29 stupňů a relativní vlhkost vzduchu je
doporučena v rozmezí 40 -60%. Kompletní informace vzi. dokument o podlahovém topení Admonter.
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6) Pro údržbu podlah používejte produkty Admonter. Dávejte prosím pozor na dlouho stojící vodu na povrchu
podlahy. V případě podlahového topení musí být však zabezpečena relativní vlhkost vzduchu v rozmězí 40-60%
vlhkosti, jinak dochází k přirozené deformaci (praskání, či bobtnání) dřeva!
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