
PŘÍRUČKA INSTALACE PODLAH SPOLEČNOSTI FORBO
instalace materiálů Novilon® a Novilux® v bytové výstavbě

1. Podlahovou krytinu Novilon® a Novilux® je možné pokládat na normalizovaný, tj. vyzkoušený a odpovídajícím způsobem připra-
vený podklad. Zvláště je třeba dbát na to, aby podklad byl čistý, pevný, bez trhlin, rovný, hladký, suchý a odolný vůči změkčo-
vadlům. Při zjištění nedostatků je nutné přistoupit k přípravě podkladu. Jestliže se Novilon® nebo Novilux® pokládá na původní
vinylovou podlahu nebo jiný materiál obsahující změkčovadla musí být na podklad nanesena speciální stěrková hmota (např. 900
Europlan DSP), která ochrání vrchní podlahovinu před migrací změkčovadel a zbarvením. 
1.1. Příprava nevytápěných podkladů
Podklad mechanicky očistit a výkonným vysavačem důkladně vysát prach. Potom nanést vhodnou penetraci (např. 044
Europrimer Multi) pro cementový a tekutý anhydritový/kalcium sulfátový potěr. Na tekutém anhydritovém potěru nechat pene-
traci schnout minimálně 24 hodin. Na dobře vyschlou penetraci následně nanést podle namáhání vhodnou stěrkovou hmotou 
v potřebné tloušťce vrstvy (např. 975 Europlan TE/S nebo 990 Europlan Direct). Tekuté anhydritové potěry musí být zásadně
přebroušeny a vysáty, pokud nejsou výrobcem předloženy jinak znějící předpisy. 
Zbytková vlhkost v potěrech se určuje měřením CM přístrojem. 
Dovolené hodnoty zbytkové vlhkosti dle ČSN 74 4505 jsou u: 
cementových potěrů: nejvíce 2,05 CM % 
anhydritových / kalcium sulfátových potěrů: nejvíce 0,5 CM %.
1.2. Příprava vytápěných potěrů
Vytápěné potěry musí být ze strany stavby věcně a odborně vyhřáty a odstaveny dle diagramu ohřevu. Nejkratší doba po zhoto-
vení potěru do prvního ohřívacího cyklu činí u kalcium sulfátových tekutých potěrů zpravidla 7 dnů, u cementových potěrů 28
dnů. Průběh vyhřátí musí být proveden tak, aby byla zajištěna potřebná suchost potěru.
Jako důkaz provedeného sušení ohřevem slouží zadavatelem předložený, vyplněný a podepsaný protokol. 
Také u vytápěných potěrů je potřebná zkouška zbytkové vlhkosti! 
Dovolené hodnoty zbytkové vlhkosti vytápěných potěrů dle ČSN 74 4505 jsou pro:      
cementové potěry: nejvíce 1,65 CM %
anhydritové / kalcium sulfátové potěry: nejvíce 0,3 CM %.
Při pokládce podlahoviny Novilon® na podlahu s podlahovým topením je nutné 24 hodin před montáží topení vypnout. 
Topení znovu zapněte 24 hodin po montáži a postupně zvyšujte teplotu o 5°C denně. U všech typů podlahového topení platí, 
že maximální teplota na povrchu vytápěného potěru (podkladu) nesmí přesáhnout 27°C. Hodnoty tepelné vodivosti najdete 
v technických tabulkách u jednotlivých materiálů. Vždy se poraďte s vašim dodavatelem podlahového topení. 
Zásadně doporučujeme, aby kladení materiálů Novilon® a Novilux® bylo prováděno na vystěrkovaný podklad!
1.3. Forbo Flooring Systems (Quick Fit System - MDF) www.mdfsystem.cz
Jinou metodou pro vyrovnání pevných podkladů je použití systému „Quick Fit System – MDF“ (dále jen „MDF“). Je to kon-
strukce vyvinutá firmou Forbo Flooring Systems. MDF podkladový systém je ideální variantou úpravy podkladu tam, kde nemů-
že dojít k poškození původního povrchu (parkety, dlažba atd.). MDF podkladový systém se skládá z předlepené spodní desky
MDF o tloušťce 3,0mm s rozměry 60x120cm, na níž se ve vazbě „na půl cihly“ umístí předlepená horní deska MDF o tloušťce
4,0mm s rozměry 60x120cm. Výsledkem je hladký podklad. Quick Fit System je  tzv. „plovoucí podklad“.
Desky MDF je třeba klást se zachováním dilatační spáry 6-10mm od stěny a dalších pevných překážek. MDF podkladový systém
je vhodný pro prostory s plochou maximálně 100m2, přičemž délka dlouhé strany smí být maximálně 10m.
MDF podkladový systém se zpracovává vždy v kombinaci s Forbo foam. V případě, že MDF podkladový systém se klade v kom-
binaci s podlahovým vytápěním, je nutno konzultovat vhodnost použití MDF systému s dodavatelem podlahového topení. V
každém balení MDF podkladového systému je podrobný návod na pokládku.   

2. Ačkoliv společnost Forbo zaručuje, že se na jejích výrobcích nevyznačují zjevné viditelné vady, Forbo doporučuje, aby se zákaz-
ník a osoba, která výrobek instaluje, před a během instalace  ujistili, že všechen materiál nenese žádné zjevné fyzické vady. Pokud
je v okamžiku instalace zaznamenána zjevná fyzická vada, neměla by být podlaha instalována. Před kladením je nutno zkontro-
lovat podle čísel šarží, zda Novilon® a Novilux® pochází z jedné výrobní šarže, aby nedošlo k odchylkám barvy. Nikdy nekombi-
nujte v jedné místnosti nebo více místnostech bez prahů různé výrobní šířky pásů a různé výrobní šarže rolí. V případě zpraco-
vání více rolí, musí být role a jednotlivé pásy  kladeny s čísly po sobě jdoucími. Materiály Novilon®a Novilux® i stavební che-
mii, kterou použijete k pokládce je nutno aklimatizovat minimálně 24 hodin předem na potřebnou teplotu v prostorách, kde bude
kladen. Při pokládání musí mít podlahová krytina i stavební chemie teplotu nejméně 17°C a podklad 15°C. Materiály Novilon®

a Novilux® jsou vhodné ke kladení na podlahové topení, které splňuje EN, před pokládkou zajistěte snížení výhřevnosti topného
systému. Sousední pásy podlahovin by měly být pokládány ve směru dle jednotlivých druhů. Spoje by měly vést ve směru dopa-
du denního světla. Při řezání spojů doporučujeme použit techniku „dvojitého proříznutí“. Mezi podlahovou krytinou a všemi svis-
lými plochami, jako jsou stěny, vestavěný nábytek atd., je třeba nechat mezeru 1 mm, aby se zabránilo tvoření bublin        
Pozor! Materiály Novilux® s čipsovým dezénem a vybrané dezény materiálu Novilon® musí být položeny protisměrně 
tj. jednotlivé pásy otočené o 180°.  

3. Pokládka bez lepení: Při použití v domácnosti můžou být materiály Novilon® a Novilux® položeny volně maximálně do plochy
20 m2 mimo případů, kdy se musí provést celoplošná fixace (viz.bod 4). Podél dvou sousedících stěn a u dveří by měl být pod-
lepen oboustrannou lepící páskou odolnou vůči změkčovadlům. Zbylé dvě strany jsou položeny volně podél stěny (upevnění ve
tvaru L).  Vzduch zachycený pod podlahovou krytinou musí by vytlačen počínaje od upevněných okrajů, dále pokračujeme
směrem ven oběma směry.

4. Celoplošná fixace: V místnostech větších než 20m2, v místnostech s podlahovým vytápěním, v místnostech s pohyblivým nábyt-
kem (např. kolečkové židle), v místnostech s pohybem invalidních vozíků nebo intenzivně používaných místnostech (chodby,
kuchyně, obývací pokoje, studentské pokoje apod.) musí být podlahová krytina přilepená celoplošně pomocí disperzního lepidla
bez změkčovadel (např. 546 Eurofix multi). Lepidlo doporučujeme nanášet válečkem, nikdy nepoužívejte zubovou stěrku hrubší
než A2. Vždy dodržte správnou odvětrávací dobu lepidla. Po nalepení podlahové krytiny použijte silné vazby válce, okraje dotla-
čte korkovou deskou. Vždy zkontrolujte, zda nedošlo k případnému výskytu bublin. Zvláštní pozornost věnujte krytinám v kuchy-
ních a koupelnách, kde utěsněte okraje, čímž zabráníte zatékání vody pod materiál.

5. Spojování za studena: V případě aplikací pro malé zatížení se nejčastěji používá metoda nazývaná svařování za studena s pou-
žitím přípravku Noviweld 671, aby nedocházelo k vnikání nečistot a spoje držely pohromadě. Od dokončení lepení vyčkejte ales-
poň 2 hodiny než přistoupíte k svařování spoje za studena. Ideální je svařování provádět až následující den. Nejprve nalepte na
spoj papírovou pásku odolnou vůči změkčovadlům, přičemž pásku prořízněte přímo ve spoji. Aby byl materiál přístupnější, spoj
před nanesením svařovacího prostředku opatrně nahřejte. Do takto připraveného spoje mírným tlakem vpravíme potřebné mno-
žství svařovacího prostředku. Počkejte potřebnou dobu k vytvrdnutí svařovacího prostředku a odstraňte pásku. Před použitím čis-
tících nebo údržbových prostředků nechte svařovací prostředek vytvrzovat po dobu minimálně 12 hodin.

6. Svařování za tepla: (pouze Novilux®) Metodu teplého svařování použijeme u podlahových krytin s vyšším nebo komerčním
zatížením a lze použit pouze jen tehdy, pokud lepidlo vysychalo po dobu minimálně 24 hodin. Drážkování spojů proveďte elek-
trickou frézou nebo přístrojem Forbo Groover, spoje svařte speciální rychlosvařovací tryskou Forbo a svařovací šňůrou. Pro bez-
vadné provedení sváru je rozhodující nastavení správné teploty cca 280°C a rychlost svařování cca 2m/minutu. Po svařování pře-
bytečný materiál odřízněte, v 1. kroku podlahářským nožem ve tvaru čtvrtměsíce osazeného do vodící podložky a ve 2. kroku tri-
movacím nožem. 
Používejte pouze svařovací šňůry Forbo a to ve správných odstínech. Před použitím čistících nebo údržbových prostředků 
zachovejte pauzu minimálně 12 hodin od dokončení svařování.

7. Po dokončení pokládky nutno provést základní údržbu podlahové krytiny s dodržením potřebných čekacích lhůt.
8. Konečná pevnost a zatížitelnost se odvine od použitého lepidla, je třeba brát na tuto skutečnost ohled. 
9. Dbejte na  informace o použitých materiálech uvedených v jejich technických listech.
Přestože se podlahové krytiny s pěnovou vinylovou podložkou snadno pokládají, doporučujeme, aby je vždy pokládal odborník.
Poraďte se se svým dodavatelem.

PŘÍRUČKA ÚDRŽBY PODLAH SPOLEČNOSTI FORBO 
Novilon® a Novilux® - údržba v bytové výstavbě   

1. Prevence
Prevence je nejlepší způsob jak ochránit podlahovou krytinu, proto se doporučuje umístění čisticích rohoží před vchodem a čisticích
zón „Coral®“ ve vstupních částech bytů v délce nejlépe 4 kroky (cca 3 metry), které dokáži absorbovat více než 5 litrů vody na m2

a tím účinně zabrání přenesení nečistot na podlahovinu. Správné každodenní běžné čištění a údržba je dalším a nezbytným krokem
uživatele podlahové krytiny Novilon® a Novilux® k jeho naprosté spokojenosti s tímto výrobkem.

2. Důvody údržby:
• Estetický - pro hezký vzhled 
• Hygienický - prevence proti tvorbě bakterií
• Životnost - prevence proti poničení podlahové krytiny tvrdými či ostrými částmi nečistot

3. Charakteristika
Materiály Novilon® a Novilux® jsou povrchově ošetřeny úpravou Diamond Seal, která dodává tvrdost, odolnost vůči otěru a trvanli-
vost. Zásluhu na tom má lak PU na vodní bázi, který navíc podlahové krytině poskytuje vynikající ochranu proti chemikáliím, proti
šmouhám od podrážek a prevenci proti usazování nečistot. Další povrchovou úpravou všech materiálů Novilon® a Novilux® je
Aquagrip. Aquagrip je bezpečnostní prvek, jímž na rozdíl od mnoha jiných vinylových podlahovin se při polití nebo postříkání pod-
lahy kapalinou nesnižuje stupeň přilnavosti. Aby si podlahovina zachovala odolnost proti uklouznutí, neměl by se povrch s ošetře-
ním Aquagrip ošetřovat žádnými lesky na podlahu. Níže popsaná metoda Monel nabízí dostatečnou ochranu a čistící schopnosti.

4. Čištění po pokládce
Nově položenou podlahovou krytinu zbavte všech montážních zbytků a prachu zametením a důkladným vysátím. Vytřete podlahu
za pomoci mopu a přípravku Monel smíchaným s vodou v poměru 50 ml na 10 l vody. Vytřenou podlahu nechte uschnout.

5. Běžné denní čištění
Čištění provádíme různými metodami
• Suché čištění 

Vysávání volných nečistot vysavačem a vytírání prachu za pomoci prachového mopu (Dust Wiper) www.prachovymop.cz 
s prachovými utěrkami, kdy se stírá za sucha prach a ostatní nečistoty z podlahy. Jedná se o rychlé, jednoduché, hygienické 
a ekonomické odstranění nečistot z podlahy bez podporování růstu bakterii (nedodání vody).

• Vlhké čištění
Běžné čištění obnáší vysávání a vytírání mopem s Ph neutrálním prostředkem Monel smíchaným s vodou v poměru 50 ml na
10 l vody.

• Odstraňování skvrn
Platí zásada, že skvrny se mají odstranit okamžitě, jakmile se objeví, dříve než začnou vnikat do podlahoviny. Při odstraňování
skvrn postupujeme opatrně a šetrně, nejlépe povrch ošetříme vodou navlhčeným hadříkem nebo neředěným  přípravkem
Monel za pomoci zeleného padu až po použití rozpouštědel. Rozpouštědla používáme jen v krajních situacích a to vždy raději
po konzultaci s odbornou firmou na čištění podlahových krytin. Doporučujeme vyzkoušet odstranění skvrny na méně vidi-
telném místě.

6. Údržba a ošetření
Vzhledem ke stupni zatížení prostoru doporučujeme v určitých časových intervalech základní čištění a ošetření povrchu podlahové
krytiny. V závislosti na stupni zatížení a na způsobu běžného čištění může tato situace nastat např. každých 12 měsíců. Staré
ochranné vrstvy Monel, těžko odstranitelné nečistoty a jiné usazeniny, které narušují vzhled povrchu, budou tímto krokem odstraně-
ny. K základnímu čištění použijte přípravek Monel smíchaný s vodou v poměru 50 ml na 10 l vody, který naneste ve větším množ-
ství na podlahovou krytinu za pomoci mopu. Lehce rozetřete po podlaze za pomoci zeleného padu a nechte cca 10-15 minut půso-
bit. Poté podlahu zeleným padem nebo kartáčem důkladně vydrhněte a takto rozpuštěné nečistoty beze zbytku odstraňte vysavačem
na vodu nebo dobře savými hadry. Celou plochu podlahy opakovaně vytřete větším množstvím čisté vody, až do úplného odstraně-
ní zbytku čisticího přípravku kdy voda přestane „pěnit“. Za pomoci mopu s nízkým vlasem nebo mohérového aplikátoru naneste
tenkou vrstvu přípravku Monel smíchaným s vodou v poměru 500 ml na 10 l vody rozetřením po celé podlaze. Takto ošetřenou pod-
lahu nechte důkladně vyschnout. Pro lepší efekt doporučujeme nanést kolmo k první vrstvě druhou vrstvu přípravku Monel v pomě-
ru 500 ml na 10 l vody. V případě potřeby je možné, avšak nejdřív po 24 hodinách podlahu vyleštit leštícím strojem s bílým padem.
Výsledkem bude jemně matný vzhled podlahy. Více informací o přípravku Monel získáte na: www.forbo.cz/monel.pdf

DŮLEŽITÉ: Nenamáčejte prachovou utěrku. Tato prachová utěrka není určena ke stírání a vytírání podlahy mokrým způsobem. Pro optimální
výsledek potřebujete vždy k tomuto mopu určenou prachovou utěrku. 

Práce s prachovým mopem
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