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1. ÚVOD
Cieľom tejto technickej príručky je poskytnúť návod pre správnu a trvanlivú 

inštaláciu pružných, povlakových krytín na steny a  podlahy, použitím 

technologicky vyspelých doplnkových výrobkov a systémov, ktoré 

spoločnosť MAPEI ponúka. Tieto výrobky sú podložené rozsiahlymi, 

dlhoročnými skúsenosťami a trvalou technickou podporou výskumných a 

vývojových laboratórií. 

K  riešeniu typických problémov, ktoré sú spojené s  inštaláciou týchto 

druhov materiálov, spoločnosť MAPEI ponúka kompletnú a ucelenú 

skupinu výrobkov, vrátane poterov, základných náterov, samonivelizačných 

mált a lepidiel. 

Táto príručka tiež popisuje príklady kvalitných metód inštalácie gumy, PVC 

a linolea s  trvalou životnosťou pre rôzne oblasti použitia a prevádzkové 

podmienky. 
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2.  TYPICKÉ VLASTNOSTI PRUŽNÝCH, 
POVLAKOVÝCH KRYTÍN NA STENY 
A PODLAHY 

2.1  DEFINÍCIE A VÝHODY
Keď hovoríme o  pružných, povlakových krytinách na steny a podlahy, 

máme na mysli výrobky, ktoré sa v porovnaní s tzv. “tvrdými materiálmi” 

vyznačujú vyšším stupňom pružnosti. Pokiaľ je tento typ materiálu na 

povrchu vystavovaný zaťaženiu, využíva sa ich vlastnosť definovaná ako 

pružnosť. Materiál sa pod krátkodobým zaťažením deformuje a po ukončení 

zaťaženia je rýchlo schopný obnoviť svoj pôvodný tvar. Deformácia môže 

byť i trvalá, pokiaľ je zaťaženie dlhodobé a stále. 

Početná skupina krytín zahrňuje mnoho výrobkov, ktoré je možné rozdeliť 

do 3 typológií: guma, linoleum a vinyl. Tieto výrobky sa dodávajú vo forme 

pásov a dlažieb. 

Pružné krytiny majú špecifické vlastnosti:

•  Charakteristické vlastnosti: deformovateľnosť, trvalá pružnosť, neprie- 

pustnosť, pevnosť, jednoduchá údržba, teplé na dotyk, komfort pri 

chôdzi, zvuková izolácia pri náraze (zníženie až o 20 dB), tepelná odolnosť 

porovnateľná s drevenou a kobercovou krytinou, dobrá odolnosť proti 

opotrebovaniu, škvrnám a vode, nízka elektrická vodivosť.

•  Vlastnosti  pri  aplikácii: materiály majú veľmi nízku hmotnosť (od 

1 do 6 kg/m²), nenáročnú manipuláciu, prispôsobivosť ľubovoľnému 

geometrickému tvaru (ľahko sa režú) a v porovnaní s inými materiálmi sa 

vyznačujú jednoduchou inštaláciou. 

Tieto druhy krytín sa zvyčajne používajú na letiskách, v kanceláriách, 

obchodoch, telocvičniach, priemyselných objektoch, klinikách, 

nemocniciach, školách,  škôlkach, autobusoch, vlakoch a  lodiach. Sú 

to všetko priestory, kde je najdôležitejšia jednoduchá údržba, hygiena 

a  príjemný povrch i v  prípade, že krytina je vystavená intenzívnemu a 
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nepretržitému zaťaženiu. Z  tohto dôvodu je veľmi dôležitá dôsledná 

príprava podkladu.

2.2  ŠPECIÁLNE VLASTNOSTI PRUŽNÝCH, 
POVLAKOVÝCH KRYTÍN A OPATRENIA 
V PRIEBEHU INŠTALÁCIE

Opatrenia, ktoré je nutné dodržiavať pri inštalácii pružných krytín sa výrazne 

líšia od tých, ktoré sa týkajú inštalácie ostatných druhov povrchových úprav 

stien a  podláh. Je potrebné brať do úvahy predovšetkým nasledujúce 

vlastnosti pružných krytín:

– Deformovateľnosť: pružné, podlahové krytiny sú zvyčajne veľmi 

deformovateľné. V  prípade, že sú vystavené koncentrovanému 

zaťaženiu, nie sú schopné roznášať napätia a  majú tendenciu ho 

prenášať do podkladu, ktorý sa z  tohto dôvodu musí vyznačovať 

dokonalými, výslednými parametrami (hlavne pevnosť a odolnosť proti 

oderu) (Obr. 2.1).

– Malá hrúbka: tento druh krytín má hrúbku len niekoľko milimetrov, 

vďaka čomu sú vhodné do priestorov, kde navrhnutá hrúbka krytiny 

neumožňuje inštaláciu iného typu podlahy. Na druhej strane, malé 

hrúbky nie sú schopné zakryť chyby a  nerovnosti podkladu. Z  tohto 

dôvodu musí byť podklad vždy správne pripravený s použitím vhodnej 

vyrovnávacej malty. Zvlášť pri použití veľmi tenkých podlahových krytín 

je nutný správny výber lepidla, pretože lepidlá s vysokou viskozitou môžu 

na povrchu krytiny vytvoriť neestetické a viditeľné defekty (prekreslenie 

ťahu lepidla aplikovaného zubovou stierkou na povrch krytiny).

– Pružnosť: pružnosť krytín napomáha zvyšovať zvukovo izolačnú 

schopnosť a odolnosť proti nárazu. Vzhľadom k ich tendencii návratu do 

pôvodného tvaru, je náročná ich inštalácia v miestach zaoblení a hrán. 

V takýchto prípadoch je potrebné na lepenie použiť lepidlo s vysokou 

Obr. 2.1 - Lepenie na podklad s nízkou odolnosťou proti 
oderu
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počiatočnou lepivosťou (kontaktné lepidlá alebo lepiace pásy), ktoré 

bráni elastickej pamäti materiálu a odlepovaniu v mieste rohov. Rovnako 

aj pásy pružných krytín dodávané v roliach majú snahu si “zapamätať” 

svoj tvar v balenom stave. Z tohto dôvodu musia byť najmenej 24 hodín 

pred inštaláciou rozvinuté a uložené v danom mieste pri teplote min. 

18°C tak, aby nadobudli pôvodný tvar.

– Rozmerová  stálosť: niektoré pružné krytiny môžu zmeniť svoje 

rozmery, ak sú vystavované teplotným zmenám. Pokiaľ sa s  danou 

vlastnosťou napočíta pri výbere lepidla, vznikajú problémy s otváraním 

resp. stláčaním škár. V týchto prípadoch je nutné zvoliť také lepidlo, ktoré 

zabraňuje pohybom krytiny a  zaručuje stabilitu po inštalácii. Príčinou 

vyššie uvedeného problému je často technika, použitá pri výrobe 

pružnej krytiny (kalandrovanie). Výrobcovia často uvádzajú odporúčaný 

a najlepší smer inštalácie, ktorý je nutné pri lepení podlahových krytín 

rešpektovať.

Vzhľadom k  základným vlastnostiam pružných krytín sa musí venovať 

špeciálna starostlivosť inštalácii, aby bolo možné predchádzať chybám, 

vznikajúcim následne po inštalácii krytín:

– Nepriepustnosť pre vodné pary: pred inštaláciou pružných krytín je 

nevyhnutné si overiť, či je podklad dostatočne suchý, aby sa zabránilo 

vzniku “pľuzgierov” na povrchu krytiny. Okrem vzlínajúcej vlhkosti môže 

k uvedenému stavu dochádzať aj z nasledujúcich dôvodov. Prvým, je 

nedostatočné valcovanie podlahovej krytiny po nalepení. Valcovanie 

je nevyhnutné vykonávať vždy v  smere od stredu ku krajom, aby sa 

zaistilo vytlačenie vzduchových bublín, ktoré vznikajú v  priebehu 

lepenia pásov alebo dlažieb. Druhým dôvodom sú chyby vznikajúce 

v priebehu uvedenia priestorov do prevádzky. Podlahová krytina nesmie 

byť žiadnym spôsobom zaťažovaná, až pokiaľ nie je lepidlo vytvrdnuté 

a  krytina nie je pochôdzna. V  opačnom prípade, môže prevádzkové 
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zaťaženie spôsobiť lokálne premiestnenie lepidla a po jeho vytvrdnutí, 

nedostatočnú alebo žiadnu prídržnosť pružnej krytiny k podkladu, čo 

vedie k následnej tvorbe “pľuzgierov”. 

– Vysoká  odolnosť  proti  opotrebovaniu: pružné krytiny sú veľmi 

odolné, a  to i  v  priestoroch vystavených intenzívnej prevádzke. Za 

účelom garantovania životnosti podlahovej krytiny, je dôležitý výber 

vhodného lepidla, s ohľadom na prevádzkové podmienky v priebehu 

užívania priestorov. Na miestach, kde sa predpokladá časté umývanie 

alebo prítomnosť vody na povrchu (a neuvažuje sa s utesnením alebo 

zváraním spojov) je nutné vyvarovať sa použitiu lepidiel vo vodnej 

disperzii. Pre tento účel je treba voliť reakčné lepidlá, čím sa zamedzí 

vyplaveniu alebo rýchlemu poškodeniu vrstvy lepidla, čo má inak za 

následok oddelenie podlahovej krytiny od podkladu.

3. PRÍPRAVA PODKLADU
Podklad musí byť pripravený v  súlade so špecifickými požiadavkami 

tak, aby vyhovoval inštalácii pružných, nástenných a podlahových krytín 

a zodpovedal požiadavkám vyplývajúcich z priebehu užívania priestorov. 

3.1  HRÚBKA PODKLADU
Podrobné informácie o  príprave podkladov sú uvedené v  technickej 

príručke “Zhotovovanie poterov”.

V  prípade inštalácie pružných, povlakových krytín sa odporúča vždy 

vyhotoviť plávajúci poter a uistiť sa, či je realizovaný na vhodnej parotesnej 

membráne (napr. polyetylénová fólia hrúbky min. 0,3 mm, pričom 

jednotlivé presahy sú vytesnené páskou), aby sa zabránilo možnému 

vzlínaniu vlhkosti z podkladných vrstiev. Vloženie parotesnej membrány je 

nevyhnutné aj z toho dôvodu, že pružné podlahové krytiny vytvárajú úplne 

nepriepustný povrch. Tiež je dôležité, aby z podkladu neprestupovala 

vlhkosť, ktorá zamedzuje prídržnosti krytiny a vedie k tvorbe “pľuzgierov”. 
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Poter musí mať min. hrúbku 4 cm. V niektorých prípadoch, v závislosti od 

druhu podkladu resp. predpokladaného zaťaženia v priebehu prevádzky, je 

potrebné hrúbku ešte zväčšiť. Pri návrhu hrúbky je potrebné brať do úvahy 

prítomnosť vrstiev stlačiteľných materiálov alebo trubiek podlahového 

vykurovania (nad trubkami vždy min. 2,5 cm, aby sa zabránilo lokálnemu 

sadnutiu, Obr. 3.1). Vzhľadom na skutočnosť, že pružné podlahové 

krytiny, nie sú schopné roznášať pôsobiace zaťaženie, závisí spoľahlivosť 

a životnosť hlavne od mechanických vlastností podkladu, ktorý je tvorený 

poterom a  vyrovnávacou maltou. Podklad musí byť schopný odolávať 

prevádzkovému zaťaženiu, vrátane bodového. 

3.2  MECHANICKÁ PEVNOSŤ A KOMPAKTNOSŤ
Požiadavky na mechanickú pevnosť musia byť posudzované s ohľadom na 

prevádzkové podmienky a oblasť použitia. Pre inštaláciu pružných krytín 

v občianskych stavbách sa za dostatočnú pevnosť považuje hodnota cca 

20 MPa a pre komerčné a priemyselné stavby až cca 30 MPa. Z dôvodu, 

že sa pred inštaláciou pružných krytín aplikujú aj vyrovnávacie malty, je 

potrebné, aby aj tieto výrobky spĺňali požiadavky na mechanickú pevnosť, 

ktorá musí dosahovať 20-25 MPa. 

Norma EN 13813 «Poterové materiály a podlahové potery» pomáha 

s výberom výrobkov s odpovedajúcou mechanickou pevnosťou, poskytuje 

zatriedenie výrobkov pre potery a  vyrovnávacie malty podľa pevnosti v 

tlaku a v ťahu za ohybu i z hľadiska požiarnej odolnosti. 

Existujúce podklady nevykazujúce požadované mechanické pevnosti je 

nevyhnutné spevniť použitím vhodných výrobkov ako sú napríklad:

•  dvojzložkový, epoxidový, základný náter PRIMER MF alebo PRIMER 

MF EC PLUS s presypom kremičitého piesku;

•  jednozložkový, polyuretánový, základný náter ECO PRIM PU 1K 

s presypom kremičitého piesku. 

Obr. 3.1 - Sadnutie podkladu v oblasti inštalačných 
rozvodov, spôsobené nedostatočnou hrúbkou
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3.3  VYZRIEVANIE 
Pred inštaláciou pružných krytín musí byť podklad dostatočne vyzretý. Čas 

vyzrievania tradičných cementových podkladov zhotovených z cementu 

a piesku je cca 7 - 10 dní na každý centimeter hrúbky (najmenej 28 dní). 

V priebehu tohto času sú potery a omietky vystavené hydrometrickému 

zmrašťovaniu, ktoré môže viesť k  tvorbe trhlín. Inštalácia krytín, bez 

rešpektovania vyššie stanovenej doby, má za následok prenos trhlín do 

krytiny, čo môže následne viesť k oddeleniu od podkladu. Pokiaľ je lepenie 

realizované ešte pred úplným vytvrdnutím podkladu, môžu sa na povrchu 

pružnej krytiny objaviť “pľuzgiere” (Obr. 3.2 a 3.3). 

Ak je nevyhnutné skrátiť čas vyzretia pri zhotovení poterov, je možné 

použiť aj špeciálne spojivá alebo vopred namiešané rýchlotvrdnúce 

a rýchloschnúce poterové zmesi:

•  špeciálne, hydraulické spojivo TOPCEM, na zhotovovanie 

rýchloschnúcich poterov (4 dni) s  normálnou dobou tuhnutia 

a kontrolovaným zmrašťovaním (ECù1R Plus).

•  TOPCEM PRONTO - vopred namiešaná zmes, pripravená k priamemu 

použitiu, na zhotovovanie rýchloschnúcich poterov (4 dni) s normálnou 

dobou tuhnutia a kontrolovaným zmrašťovaním. V  súlade s normou  

EN 13813 je klasifikovaná ako CT-C30-F6-A1fl. Inštitútom GEV je 

certifikovaná ako výrobok s veľmi nízkym obsahom organických prchavých 

látok (EMICODE EC1 R Plus).

•  špeciálne, hydraulické spojivo MAPECEM, na zhotovovanie 

rýchloschnúcich poterov (24 hodín) s  rýchlou dobou tuhnutia 

a kontrolovaným zmrašťovaním.

•  MAPECEM PRONTO - vopred namiešaná zmes, pripravená k priamemu 

použitiu, na zhotovovanie rýchloschnúcich poterov (24 hodín) s  rýchlou 

dobou tuhnutia a kontrolovaným zmrašťovaním. V súlade s normou 

EN 13813 je klasifikovaná ako CT-C60-F10-A1fl. 

Obr. 3.2 - “Pľuzgiere” spôsobené inštaláciou krytiny na 
vlhký podklad

Obr. 3.3 - “Pľuzgiere” spôsobené inštaláciou krytiny na 
vlhký podklad



11

V porovnaní s tradičnými potermi má použitie vopred namiešaných zmesí 

nasledujúce výhody:

– na stavbe nevzniká žiadny problém so zabezpečením čistého kameniva 

dobrej kvality a požadovanej granulometrie, ktoré je problematické 

v niektorých lokalitách. 

– zamedzenie vzniku chýb z  nesprávneho dávkovania, spôsobené 

ľudským faktorom. 

– ideálne riešenie, ak je problematické skladovanie vstupných surovín 

(kamenivo, cement, atď.), napr. pri rekonštrukciách v  historických 

centrách miest. 

– zabezpečenie skrátenej doby vysychania a  vyzrievania nezávisle 

od kameniva dostupného na stavbe, chýb v  dôsledku nesprávneho 

dávkovania a ľudského faktora, obzvlášť vhodné pri lepení povrchových 

úprav citlivých na vlhkosť ako sú napr. pružné podlahové krytiny.

– vzhľadom na skutočnosť, že tieto druhy výrobkov musia spĺňať 

požiadavky normy EN 13813, sú označované symbolom CE, čo 

umožňuje užívateľom vopred poznať výsledné mechanické vlastnosti 

poterov. 

3.4  VYSYCHANIE
Pri všetkých druhoch pružných krytín je nevyhnutné skontrolovať, či je 

podklad pred inštaláciou suchý. Hodnota zostatkovej vlhkosti podkladu sa 

meria pomocou vlhkomerov. Pri lepení pružných krytín musí byť zostatková 

vlhkosť pri cementových poteroch menšia ako 2,5-3% a pri poteroch na 

báze sadry alebo anhydridov menšia ako 0,5%. Najpresnejšie výsledky 

merania poskytujú karbidové vlhkomery (Obr. 3.4). Je možné použiť 

aj elektrické vlhkomery, tieto však poskytujú iba informatívne hodnoty  

(Obr. 3.5). 

Obr. 3.4 - Karbidový vlhkomer na meranie zostatkovej 
vlhkosti poterov

Obr. 3.5 - Elektrický vlhkomer
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Ak je úroveň vlhkosti mierne vyššia (platí len pre cementové podklady) 

ako sú vyššie uvedené hodnoty a  nie je možné už dlhšie čakať na 

odparenie prebytočnej vody (v  každom prípade vždy pred zhotovením 

vyrovnávacej vrstvy), je možné pred inštaláciou pružnej krytiny aplikovať 

paronepriepustnú membránu ako napríklad: 

•  PRIMER MF alebo PRIMER MF EC PLUS - dvojzložkový, epoxidový, 

základný náter bez obsahu rozpúšťadiel.

•  PRIMER MF EC PLUS - certifikovaný GEV ako výrobok s veľmi nízkym 

obsahom organických, prchavých látok (EMICODE EC1 R PLUS).

•  ECO  PRIM  PU  1K  -  jednozložkový, polyuretánový, základný náter 

vytvrdzujúci vzdušnou vlhkosťou, bez obsahu rozpúšťadiel, s veľmi nízkym 

obsahom organických prchavých látok (EMICODE EC1 R PLUS). 

•  TRIBLOCK  P  -  trojzložkový, epoxi-cementový, základný náter na 

savé i nesavé podklady k  vyhotoveniu paronepriepustnej membrány na 

podkladoch s vyšším obsahom zostatkovej vlhkosti.

Pokiaľ je potrebné lepiť pružnú podlahovú krytinu na podklad vystavený 

miernej vzlínajúcej kapilárnej vlhkosti a nie je možné vyhotoviť oddelený 

poter, odporúča sa aplikovať MAPELAY  - deliacu, separačnú, vodone-

priepustnú, PVC podložku vystuženú sklenými vláknami (Obr. 3.6) a to i 

na podklady s  trhlinami (pokiaľ neprichádza k  vertikálnym pohybom). 

Podložka MAPELAY má z  rubovej strany výstupky z penového PVC  

(Obr. 3.7), ktoré po položení na podklad vytvárajú medzivrstvu, umožňujúcu 

voľné prúdenie vzduchu. 

Pásy MAPELAY sa voľne ukladajú na podklad, bez použitia lepidla. Pri 

stenách je nutné nechať medzeru cca 1 cm, pri inštalácii musí byť vytvorený 

presah 1 cm, pričom všetky spoje musia po inštalácii k  sebe priliehať. 

Pružné, podlahové krytiny sa lepia na podložku MAPELAY s  použitím 

reakčného lepidla na báze polyuretánu, ako napr. ADESILEX G20 (Obr. 3.8).

Obr. 3.6 - Podložka MAPELAY

Obr. 3.7 - Výstupky z penového PVC na rubovej strane 
podložky MAPELAY

Obr. 3.8 - Lepenie podlahovej krytiny z PVC na 
MAPELAY s použitím lepidla ADESILEX G20
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Použitím uvedeného systému vznikne podlaha podobná plávajúcej 

podlahe, to znamená, že nie je vhodná v  priestoroch s  intenzívnym 

zaťažením od automobilov alebo vysokozdvižných vozíkov.

3.5  ČISTENIE 
Podklady, na ktoré sa plánuje inštalácia pružných krytín, musia byť čisté a 

zbavené prachu, mastnôt, olejov, náterov, nesúdržných častí a ostatných 

látok, ktoré by mohli znižovať prídržnosť nalepenej krytiny. 

V prípade veľmi znečistených povrchov alebo podkladov s olejovými 

škvrnami, ktoré nie sú vhodné k inštalácii pružných podlahových krytín, je 

možné použiť systém MAPELAY.

3.6  TRHLINY 
Pred inštaláciou pružných, podlahových krytín je potrebné všetky trhliny 

utesniť s  použitím vhodných výrobkov ako sú napr. EPORIP, EPOJET 

alebo EPORIP TURBO (Obr. 3.9 a 3.10).

Pokiaľ nie sú trhliny opravené, môže prísť k oddeleniu podlahovej krytiny 

od podkladu alebo k tvorbe “pľuzgierov” na povrchu (Obr. 3.11).

3.7. ROVINNOSŤ
Pružné, podlahové krytiny majú veľmi malú hrúbku, preto musia byť 

podklady určené k  inštalácii dokonale rovné. Akékoľvek nedokonalosti 

alebo nedostatočne vyrovnané podklady sa môžu “prekresliť” do povrchu 

krytiny (Obr. 3.12).

Povrch určený k  inštalácii musí byť úplne rovný a  v  nivelete zníženej 

o  hrúbku podlahovej vrstvy, vrátane lepidla a  prípadne poteru alebo 

vyrovnávacej malty. 

Prípustná odchýlka od rovinnosti, ktorá všeobecne zodpovedá i tolerancii 

hotovej podlahy, je zvyčajne 6 mm merané 3 m kovovou latou.

Opravy hrubého povrchu a prípadných drobných nedokonalostí na povrchu 

sa vykonávajú pred lepením podlahovej krytiny vhodnými výrobkami, ako 

sú napr.:

Obr. 3.9 - Utesnenie trhlín s použitím výrobku EPORIP

Obr. 3.10 - EPORIP s presypom kremičitého piesku 

Obr. 3.11 - Vydutie krytiny v dôsledku neopravených 
trhlín
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•  PLANIPATCH - veľmi rýchlo tvrdnúca, jemnozrnná, tixotrópna malta na 

cementovej báze pre hrúbky vrstvy od 3 do 20 mm, na vodorovné i zvislé 

podklady. Podľa normy EN 13813 je klasifikovaná v  triede CT-C40-F10-

A2fl . Inštitútom GEV je certifikovaná ako výrobok s veľmi nízkym obsahom 

organických prchavých látok (EMICODE EC1 PLUS). Po zmiešaní 

s  tekutou prísadou LATEX PLUS (náhrada vody) vytvára vysoko pružnú 

vyrovnávaciu maltu s  výbornou prídržnosťou ku kovovým podkladom 

i starým podlahovým krytinám z gumy, PVC, drevotriesky, parkiet, linolea 

atď.

•  ULTRAPLAN  - veľmi rýchlo tvrdnúca, samonivelizačná, cementová 

malta na vyhladenie a vyrovnanie výškových rozdielov v interiéri v hrúbke 

od 1 do 10 mm. V súlade s európskou normou EN 13813 je klasifikovaná 

ako CT-C30-F7-A2fl a inštitútom GEV je certifikovaná ako výrobok s veľmi 

nízkym obsahom organických prchavých látok s  označením EMICODE 

EC1 R PLUS. Je označená tiež ako DER BLAUE ENGEL.

•  ULTRAPLAN MAXI - veľmi rýchlo tvrdnúca, samonivelizačná, cementová 

malta na vyhladenie a vyrovnanie výškových rozdielov v interiéri v hrúbke 

od 3 do 30 mm. V súlade s európskou normou EN 13813 je klasifikovaná 

ako CT-C35-F7-A2fl a inštitútom GEV je certifikovaná ako výrobok s veľmi 

nízkym obsahom organických prchavých látok s  označením EMICODE 

EC1 R PLUS.

•  ULTRAPLAN ECO - veľmi rýchlo tvrdnúca, samonivelizačná, cementová 

malta na vyhladenie a vyrovnanie výškových rozdielov v interiéri v hrúbke 

od 1 do 10 mm. V súlade s európskou normou EN 13813 je klasifikovaná 

ako CT-C25-F7-A2fl a inštitútom GEV je certifikovaná ako výrobok s veľmi 

nízkym obsahom organických prchavých látok s  označením EMICODE 

EC1 R PLUS. Je označený tiež ako DER BLAUE ENGEL.

Všetky podklady musia byť pred nanesením vyrovnávacích mált ošetrené 

Obr. 3.12 - Lepenie na nedostatočne vyrovnaný podklad
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vhodným základným náterom, zabezpečujúcim ich zvýšenú prídržnosť. 

Výber vhodného výrobku závisí od stavu podkladu:

•  Prašné a/alebo pórovité podklady: PRIMER G, ECO PRIM T

•  Nesavé podklady: ECO PRIM T alebo ECO PRIM GRIP

•  Nesúdržné alebo vlhké podklady: PRIMER MF, PRIMER MF EC 

PLUS, ECO PRIM PU 1K alebo TRIBLOCK P (len na vlhké a nesavé 

podklady).

4. VÝBER SPRÁVNEHO LEPIDLA

4.1  DRUHY LEPIDIEL PRE INŠTALÁCIU PRUŽNÝCH 
KRYTÍN 

Lepidlá na pružné krytiny je možné rozdeliť do nasledujúcich kategórií:

•  Lepidlá vo vodnej disperzii: tento druh lepidiel všeobecne neobsahuje 

toxické zložky a jeho viskozita umožňuje ľahké rozotieranie. Po nanesení 

a pred lepením krytiny je u niektorých lepidiel nutné počkať stanovený čas, 

ktorý je nevyhnutný ku zvýšeniu lepivosti.

•  Lepidlá v rozpúšťadle: rozpúšťadlá dodávajú lepidlám viskozitu, ktorá 

uľahčuje nanášanie lepidla. Rýchle odparenie rozpúšťadla skracuje čakaciu 

dobu pred inštaláciou krytín. 

•  Reakčné lepidlá: tento druh lepidiel je vyrobený z reakčných živíc, najmä 

z  polyuretánovej alebo epoxi-polyuretánovej. Je vhodný aj na nesavé 

podklady a na podklady, u ktorých je požiadavka na vysokú prídržnosť 

(napr. povrch s intenzívnym prevádzkovým zaťažením).
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•  Polychlórprenové (kontaktné) lepidlá: tento druh lepidiel, s obsahom 

rozpúšťadla alebo bez, sa aplikuje metódou obojstranného nanášania. 

Ihneď po inštalácii drží krytinu na mieste, z  tohto dôvodu je vhodný 

k použitiu na zakrivených povrchoch (prechody medzi stenou a podlahou), 

okolo hrán (obvykle zaoblených) a v  profilovaných prvkoch (sokle, 

schodiskové stupne, krycie profily atď.).

•  Obojstranný  lepiaci  pás: namiesto použitia kontaktného, akrylového 

lepidla je možné aplikovať vystužený obojstranný lepiaci pás, ktorý je 

vhodný na lepenie profilov, zaoblení a krytín, pri ktorých sa vyžaduje 

okamžitá lepivosť. 

4.2  FAKTORY VPLÝVAJÚCE NA VÝBER LEPIDLA

4.2.1  POŽIADAVKY NA LEPIDLO 

V súčasnej dobe najobľúbenejšie lepidlá dostupné na trhu, sú vo vodnej 

disperzii. Je to najmä vďaka nízkemu obsahu organických prchavých 

látok. Tento typ lepidla, na rozdiel od reakčných lepidiel vytvrdzujúcich 

chemickou reakciou medzi jednotlivými zložkami, vytvrdzuje odparením 

vody nachádzajúcej sa vo výrobku. 

Na základe tejto vlastnosti sa výrobky v tejto kategórii líšia v nasledujúcich 

vlastnostiach (Obr. 4.1):

– ČAKACIA DOBA (T1): čas od nanesenia lepidla na podklad do 

okamihu začiatku lepivosti, ktoré je spôsobené odparením obsiahnutej 

časti vody.

Obr. 4.1 - Zobrazenie časov potrebných u disperzných lepidiel 

čakacia doba inštalácia

otvorená doba tuhnutie
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– OTVORENÁ DOBA (T2): čas od nanesenia lepidla na podklad do 

úplnej straty lepivosti.

– ČAS INŠTALÁCIE (T2 - T1): časové rozhranie medzi koncom čakacej 

doby a otvorenej doby. V priebehu tohto času musí byť zrealizovaná 

inštalácia krytiny. 

– DOBA TUHNUTIA (T3): čas potrebný k vyschnutiu lepidla a dosiahnutiu 

úplnej prídržnosti krytiny. 

Okrem vyššie uvedených vlastností, patrí medzi najdôležitejšie parametre 

aj lepivosť, prídržnosť a  schopnosť udržať krytinu na podklade. Pre 

nástenné krytiny to predstavuje schopnosť lepidla zabrániť sklzu vplyvom 

vlastnej hmotnosti krytiny. Lepivosť sa zvyčajne zvyšuje plynutím čakacej 

doby a  maximálne hodnoty sa dosahujú na konci otvorenej doby (Obr. 

4.2). Najnovšia generácia lepidiel sa vyznačuje vysokou počiatočnou 

lepivosťou, ktorá zabezpečuje udržanie krytiny na mieste ihneď po 

aplikácii. To znamená, že krytiny môžu byť inštalované rýchlejšie, bez rizika 

ich pohybu alebo skĺznutia.

Vzhľadom k vyššie uvedeným vlastnostiam, je pri výbere najvhodnejšieho 

lepidla pre inštaláciu nástenných a  podlahových pružných krytín nutné, 

brať do úvahy špecifické požiadavky stavby, akými sú: 

– OTVORENÁ DOBA: veľké formáty alebo krytiny so vsadenými prvkami, 

dekoratívnymi príp. špeciálnymi znakmi (Obr. 4.3) zvyčajne vyžadujú 

lepidlá s dlhou otvorenou dobou, aby bol zabezpečený dostatočný čas 

k vytvarovaniu alebo vyrezaniu prvkov a ich umiestneniu. 

– RÝCHLOSŤ FIXÁCIE KRYTINY (VYSOKÁ POČIATOČNÁ LEPIVOSŤ): 

v niektorých prípadoch inštalácií (ako napr. steny, zakrivené povrchy, 

krytiny s  vysokou pamäťou tvaru atď.) je nevyhnutné použiť lepidlo 

s vyššou rýchlosťou fixácie a  rýchlejším vývojom lepiacej schopnosti 

(Obr. 4.4 a 4.5).

Obr. 4.2 - Kontrola lepivosti 

Obr. 4.3 - Podlaha s vloženými prvkami 

Obr. 4.4 - Ťah vlákien pri lepidlách s vysokou 
počiatočnou lepivosťou
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– ZOSTAKOVÁ LEPIVOSŤ: táto vlastnosť definuje lepiacu schopnosť 

v priebehu času. Lepidlá s vysokou zostatkovou lepivosťou umožňujú 

drobné opravy určitý čas i po dokončení inštalácie. 

– TVRDOSŤ VRSTVY LEPIDLA PO VYSCHNUTÍ: spoločne 

s rýchlosťou fixácie môže byť táto vlastnosť dôležitá pre niektoré druhy 

krytín s problematickou rozmerovou stálosťou (Časť 4.2.2).

– NÍZKY OBSAH VOC: táto vlastnosť je v súčasnosti veľmi dôležitá, 

zvlášť pre stavby, na ktorých sa už vo fáze projektovania plánujú použiť 

výrobky s nízkym obsahom organických prchavých látok. 

Tam, kde je nevyhnutné dosiahnuť vysokú prídržnosť (priestory s vysokým 

prevádzkovým zaťažením), pri inštalácii nesavých krytín na nesavé 

podklady alebo pri inštalácii krytín v  priestoroch s  prítomnosťou vody 

(lepidlá na báze akrylov majú nízku odolnosť) je potrebné zvoliť reakčné 

lepidlá. Na rozdiel od akrylových lepidiel nemajú reakčné lepidlá žiadnu 

počiatočnú lepivosť a  ich doba vytvrdnutia závisí od reakčného času 

medzi jednotlivými zložkami. Zvlášť v prípade materiálov s určitou 

tvarovou pamäťou (pozri Časť “Vlastnosti pružných krytín») nedostatočná 

lepivosť znamená, že je nutné spoje medzi pásmi krytiny zaťažiť, až pokiaľ 

nevytvrdne lepidlo. 

Pokiaľ sa vyžaduje okamžitá prídržnosť krytiny (napr. pri lepení 

v  mieste styku steny a podlahy, na schodiskových stupňoch, 

zakrivených podkladoch alebo pri lepení profilovaných prvkov) je 

nutné použiť kontaktné lepidlo alebo obojstrannú lepiacu pásku. 

U  polychlórprenových (kontaktných) lepidlách sa používa metóda 

obojstranného nanášania t.j. lepidlo sa aplikuje na rubovú stranu krytiny 

i na podklad. Pred inštaláciou je potrebné počkať, až kým sa rozpúšťadlo 

neodparí. Materiál má okamžitú prídržnosť a musí sa inštalovať presne. 

Ak dokonale priľne k podkladu, nie je možné ho dodatočne odstrániť bez 

poškodenia krytiny príp. podkladu.

Obr. 4.5 - Lepenie nástennej krytiny, kde sa vyžaduje 
vysoká počiatočná lepivosť 
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Prídržnosť obojstrannej lepiacej pásky je obvykle nižšia v počiatočnej fáze, 

takže po nalepení umožňuje drobné opravy polohy a  je možné ju použiť 

pre podobné aplikácie ako kontaktné lepidlá alebo do oblastí, kde nie je 

možné použiť výrobky na báze rozpúšťadiel. 

4.2.2  VLASTNOSTI PRUŽNÝCH KRYTÍN

Pružné povlakové krytiny sú v závislosti od druhu materiálov dostupné na 

trhu vo forme pásov alebo dlažieb. 

Pokiaľ sú krytiny, vyrábané vo forme pásov, skladované v  roliach dlhšiu 

dobu, môže prichádzať ku problémom. Sú spôsobené tým, že materiál 

má sklon zachovať si tvar vplyvom skladovania a  to zvlášť pri nižších 

teplotách. Z  tohto dôvodu výrobcovia vždy odporúčajú rozvinúť role 

a  nechať ich voľne položené na podlahe niekoľko dní pred inštaláciou, 

čím sa zníži účinok tvarovej pamäte (Obr. 4.6). Ak by pred inštaláciou 

neprišlo k uvoľneniu napätia alebo pri použití zvlášť tuhých krytín, môže 

mať krytina tendenciu sa zdvihnúť hneď po uvoľnení tlaku, vyvíjanom na 

krytinu v okamihu inštalácie. V týchto prípadoch je potrebné, použiť lepidlá 

s vysokou počiatočnou lepivosťou. 

Okrem problémov spôsobených balením, sú pri pružných krytinách 

problémy spojené s rozmerovou stálosťou, ktorých príčinou je spôsob 

výroby.

Normy UNI pre podlahové krytiny z vinylu a gumy udávajú rozmerové 

odchýlky voľne položených (neprilepených) materiálov po pôsobení tepla. 

Pri dlažbách nesmie presahovať 0,3% a pri pásoch 0,4%. Tieto odchýlky 

môžu byť kladné i záporné a všeobecne sa líšia pri meraní v pozdĺžnom 

a priečnom smere inštalácie.

Lepidlá určené k  inštalácii pružných krytín by mali zvyšovať stabilitu 

materiálov takým spôsobom, aby boli splnené limity špecifikované v norme 

EN 14259 (Tab. A).

Ak sa pri inštalácii pružných krytín použije nevhodné lepidlo, vzniká 

Obr. 4.6 - Pružné krytiny s v tvarovou pamäťou
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vo vrstve lepidla nadmerné mechanické zaťaženie, ktoré spôsobuje 

nasledujúce chyby: 

– zdvihnutie dlažieb alebo pásov v spojoch vplyvom tlaku (Obr. 4.7)

– tendencia otvárania sa v mieste spojov (Obr. 4.8)

– miesta s oddelenou krytinou sú spôsobené trhlinami vo vrstve lepidla 

alebo v podklade.

V  záujme predchádzania vyššie uvedeným problémom je nutné, vždy 

overiť kvalitu podkladu a vybrať lepidlo kompatibilné s  krytinou, ktoré 

bude mať po vytvrdnutí dobrú schopnosť blokovať pohyb a súčasne bude 

vykazovať dostatočnú pružnosť. 

Pre zníženie problémov súvisiacich s rozmerovou stálosťou je dôležité:

•  vybrať krytiny z obalu a nechať ich voľne položené tak dlho, aby boli 

schopné sa aklimatizovať na podmienky a  priestor, v  ktorých budú 

inštalované. To znamená, že do tej doby, kým v podmienkach prostredia 

s danou vlhkosťou a teplotou, nedosiahnu rozmerovú stálosť;

•  inštalovať krytiny v  podmienkach priemernej teploty a vlhkosti 

s ohľadom na podmienky, ktorým bude vystavená v priebehu prevádzky  

(15°C < T < 30°C).

4.2.3  KOMPATIBILITA PRUŽNÝCH KRYTÍN A LEPIDLA

Okrem vlastnej charakteristiky, musí výber lepidla zohľadňovať i požiadavky 

krytiny. 

Lepidlo, v závislosti od druhu krytiny, musí spĺňať požiadavky na prídržnosť, 

pevnosť v šmyku a  rozmerovú stálosť, ktoré sú stanovené v  norme  

EN 14259 (Tab. A).

Obr. 4.7 - Nestabilné podlahové krytiny vzájomne 
tlačiace na seba v mieste styku dvoch pásov

Obr. 4.8 - Nestabilné podlahové krytiny vzájomne 
tlačiace na seba v mieste styku dvoch pásov
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Tabuľka A: Referenčné hodnoty stanovené v norme EN 14259

LEPIDLO PRE: ODKAZ NA NORMY A POŽIADAVKY NA VLASTNOSTI
ODKAZ NA 

NORMY PRE 
KRYTINY

EN 1372 
Minimálna 
hodnota 
pevnosti 

lepeného spoja 
pri odlupovaní

 (l/mm)

EN 1373
Minimálna
hodnota 
pevnosti 
v šmyku 
(N/mm²)

EN 1841
Rozmerová 

zmena
(priečna)
 % max.

EN 1903 
Rozmerová 

zmena
% max.

Podlahová 
krytina PVC 1,0 0,3 neaplikované 0,2 EN 649

Hladká gumová 
krytina 1,2 *) nepožaduje sa neaplikované 0,2 EN 1817

Polyolefinová 
krytina 1,0 0,3 neaplikované 0,2 homogénny typ

Linoleum 0,5 0,5 0,2 neaplikované EN 548

Textilná krytina 0,5 nepožaduje sa neaplikované neaplikované EN 1307
EN 1470

*) = Pre aplikácie s intenzívnym prevádzkovým zaťažením je stanovená hodnota 2,0 N/mm. 

Obr. 4.9 - Prístroj na meranie pevnosti lepeného spoja pri 
odlupovaní podľa normy EN 1372

Obr. 26 - Graf znázorňujúci rozmerovú stálosť voľných pásov linolea. Maximálna prípustná odchýlka je ±0,4%
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MAPEI z tohto dôvodu vykonáva priebežne laboratórne skúšky, s cieľom 

navrhnúť najvhodnejšie lepidlo pre všetky druhy pružných krytín, ktoré 

spĺňa požiadavku na rozmerovú stálosť podľa normy EN 14259 (Or. 4.9, 

4.10, 4.11 a 4.12).

Pri použití nesprávneho lepidla môžu vznikať pri inštalácii problémy, tak ako 

bolo uvedené v predchádzajúcich častiach a na sprievodných obrázkoch.

4.2.4  NASIAKAVOSŤ PODKLADU A PRIEPUSTNOSŤ 
PRUŽNÝCH POVLAKOVÝCH KRYTÍN 

Po nalepení vytvárajú pružné krytiny bezškárový vodotesný povrch. 

Z tohto dôvodu, výber lepidla výrazne ovplyvňuje nasiakavosť podkladu. 

Lepenie krytín na nepriepustné podklady (napr. pôvodná keramika) 

znamená, že nie je možné použiť lepidlo vo vodnej disperzii alebo pokiaľ 

sa použije tento druh lepidla, musí mať voda alebo rozpúšťadlo možnosť, 

sa pred inštaláciou krytiny úplne odpariť (počkať do uplynutia predpísanej 

Obr. 27 - Graf znázorňujúci rozmerovú stálosť nalepenej krytiny. Lepidlo musí zaistiť maximálnu odchýlku 2% 
v rôznych podmienkach

Obr. 4.10 - Zariadenie na meranie rozmerovej stálosti 
(pri zrýchlenom starnutí) podľa normy EN 1903. Vľavo je 
voľne položená krytina, vpravo prilepená

Obr. 4.11 - Zariadenie na meranie rozmerovej stálosti 
(pri zrýchlenom starnutí) podľa normy EN 1903. Vľavo je 
voľne položená krytina, vpravo prilepená

Obr. 4.12 - Skúška pevnosti v šmyku
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otvorenej doby). V  opačnom prípade, nie je lepidlo schopné vyschnúť 

a pod povrchom sa tvoria “pľuzgiere”. 

Vo všeobecnosti sa odporúčajú na lepenie pružných krytín na nenasiakavé 

povrchy použiť reakčné lepidlá.

4.2.5  KONEČNÉ VYUŽITIE PODLÁH
Lepidlá sa vzájomne líšia nielen otvorenou dobou, ale i  výslednými 

vlastnosťami. Zvyčajne len reakčné lepidlá sú schopné garantovať hodnoty 

pevnosti lepeného spoja pri odlúpení, ktoré sú stanovené pre gumu alebo 

PVC, pri použití v oblastiach s  vysokým prevádzkovým zaťažením (Tab. 

B). Tieto skúšky ukazujú rôzne vlastnosti lepidiel, zvlášť vysokú prídržnosť 

reakčných lepidiel v porovnaní s akrylovými lepidlami. Skúšky s reakčnými 

lepidlami vedú zvyčajne až ku poškodeniu krytiny, skúšky s  akrylovými 

lepidlami k porušeniu vrstvy lepidla. 

TYP LEPIDLA DISPERZNÉ V ROZPÚŠŤADLE POLYCHLÓRPRENOVÉ REAKČNÉ

Čakacia doba 0-20 min 0-10 min 10-20 min*
30-60 min** -

Otvorená doba 20-60 min 20 min - 60 min

Prídržnost - - Okamžitá po 9-10 h

Odlupovanie (Peel) 
(90°) 
(EN 1372)

1,5-2,5 N/mm 2-3 N/mm 1,8-2,5 N/mm > 3 N/mm

Intenzívna prevádzka 
- vysoké zaťaženie NIE NIE NIE ÁNO

Vlhké prostredie
(nezvarená 
podlahová krytina)

NIE NIE ÁNO ÁNO

Nesavé podklady  NIE***  NIE*** ÁNO ÁNO

Exteriér (guma) NIE NIE NIE ÁNO

Tab. B - Typické vlastnosti lepidiel

Vzhľadom na oblasť použitia, je potrebné, vziať do úvahy i prípadné 

zaťaženie vodou. Ak je nutné povrch vystavovať častému umývaniu 

a krytina nebude utesnená (guma, Obr. 4.14 a 4.15) alebo zvarená (PVC), 

neodporúča sa používať akrylové lepidlá. V  takomto prípade je nutné 

použiť reakčné alebo polychloroprenové lepidlo.

Obr. 4.13 - Výsledok skúšky pevnosti v šmyku reakčného 
lepidla (zelené) v porovnaní s akrylovým lepidlom (žlté)

Obr. 4.14 - Utesnenie škár v podlahovej krytine z gumy

Obr. 4.15 - Utesnenie škár v podlahovej krytine z gumy 
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5. INŠTALÁCIA PRUŽNÝCH MATERIÁLOV 

5.1  TEHNOLOGICKÝ POSTUP 
Ak zoberieme do úvahy predchádzajúce časti, postup pri inštalácii 

pružných krytín musí byť nasledujúci: 

a. Zopovedajúca príprava podkladu: podklad musí byť hladký, rovný, 

suchý, savý a mechanicky pevný, zbavený prachu, nesúdržných častí, trhlín, 

náterov, voskov, oleja, hrdze, zostatkov sadry a iných materiálov, ktoré by 

negatívne ovplyvňovali prídržnosť. Maximálna vlhkosť musí zodpovedať 

stanovenému rozsahu: max. 2,5-3% pri cementových podkladoch 

(2% vykurované podlahy) a 0,5% pri sadrových alebo anhydridových 

podkladoch (0,3% vykurované podlahy). Je potrebné overiť, či nie je 

podklad vystavený kapilárnej vzlínajúcej vlhkosti. V  prípade nutnosti sa 

podklad musí spevniť alebo ošetriť vyššie uvedenými hydroizolačnými 

membránami (Obr. 5.1 a 5.2). Vyrovnávacie malty na zhotovenie vhodného 

podkladu pre inštaláciu pružných krytín je možné aplikovať až po ošetrení 

povrchu základným náterom (Obr. 5.3 a 5.4).

b.  Aklimatizácia  materiálov: pred zahájením inštalácie sa uistite, že 

podklad, krytina i lepidlo sú aklimatizované na stanovenú teplotu a vlhkosť 

prostredia. Podlahová krytina sa musí 24 hodín pred inštaláciou vybrať 

z obalu. Pásy je nutné rozvinúť za účelom aklimatizácie na teplotu prostredia 

a uvoľnenia napätí, spôsobeného balením do rolí. Teplota prostredia musí 

byť medzi +15 °C a +35 °C.

c. Príprava lepidla: lepidlo sa pred použitím premieša v nádobe. Pokiaľ sa 

používa dvojzložkové lepidlo, jednotlivé zložky sa starostlivo premiešajú 

v  predpísanom pomere podľa technického listu, až kým nevznikne 

homogénna zmes (Obr. 5.5).

Obr. 5.1 - Výsledok skúšky pevnosti v šmyku reakčného 
lepidla (zelené) v porovnaní s akrylovým lepidlom (žlté)

Obr. 5.2 - Aplikácia spevňujúcej/hydroizolačnej 
membrány

Obr. 5.3 - Aplikácia vyrovnávacej malty
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d. Aplikácia  lepidla: zvoľte zubovú stierku v závislosti od druhu lepidla 

a  rubovej strany lepenej krytiny. Lepidlo rovnomerne rozotrite len na 

plochu, na ktorú je možné v stanovenej otvorenej dobe inštalovať krytinu. 

e.  Inštalácia podlahovej  krytiny: v  prípade použitia akrylového lepidla 

vždy dodržujte čakaciu dobu stanovenú pre daný výrobok a uistite sa, že 

je lepivosť dostatočná a je schopná udržať krytinu v kontakte s podkladom 

(Obr. 5.6). Nesavé podklady vyžadujú dlhšiu čakaciu dobu, aby mohla byť 

voda úplne odparená, nesmie však dôjsť k prekročeniu otvorenej doby. To 

znamená, do tej doby, kým je lepidlo stále schopné sa transformovať na 

rubovú stranu podlahovej krytiny.

V  prípade použitia reakčného lepidla, je možné podlahovú krytinu 

inštalovať ihneď po nanesení lepidla, vždy sa však uistite, že lepidlo je stále 

čerstvé. Pokiaľ je podlahová krytina veľmi tenká, dávajte pozor, aby sa pri 

konečnom valcovaní odstránili ťahy lepidla po zubovej stierke, ktoré by 

mohli byť prekopírované i do povrchu krytiny. 

Ak sa inštaluje podlahová krytina s použitím reakčného lepidla, nie 

je zaručená okamžitá lepivosť. Z  tohto dôvodu, aby nedochádzalo 

k deformáciám v spojoch a rohoch, sa odporúča v týchto miestach použiť 

zaťaženie (napr. vrecia s pieskom, tehly a pod.) až do úplného vytvrdnutia 

lepidla. Bezprostredne po inštalácii krytiny je nutné, dlažbu alebo pásy 

zahladiť použitím drevenej stierky alebo valca (Obr. 5.7) v smere od stredu 

ku okrajom. Valcovanie krytiny je dôležité z niekoľkých dôvodov:

1) Pomáha odstrániť vzduchové bubliny vzniknuté medzi podkladom a 

krytinou;

2) Zaručí, že celá rubová strana krytiny bude v kontakte s  lepidlom 

a zatlačí ťahy vzniknuté pri aplikácii  zubovou stierkou;

3) Naruší povrchový film, ktorý sa vytvoril na povrchu lepidla, na konci 

jeho otvorenej doby;

Obr. 5.4 - Aplikácia samonivelizačnej malty s použitím 
valčeka s ostňami za účelom odstránenia vzduchových 

bublín 

Obr. 5.5 - Aplikácia lepidla vhodnou zubovou stierkou

Obr. 5.6 - Inštalácia podlahovej krytiny v pásoch na 
lepidlo s dostatočnou okamžitou lepivosťou 
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4) umožní prienik lepidla do miernych, povrchových nedokonalostí 

zadnej strany pružnej krytiny a zabezpečí tak celoplošný kontakt.

f.  Uvedenie  do  prevádzky: pred uvedením podlahy do prevádzky je 

potrebné počkať, kým nie je lepidlo úplne vytvrdnuté. Je veľmi dôležité 

zabrániť chôdzi po krytine, ak je lepidlo ešte čerstvé. Veľmi často dochádza 

k vzniku bublín na podlahe práve preto, že bola uvedená do prevádzky 

skôr, čím prichádza k premiestňovaniu lepidla pod krytinou (Obr. 5.8 a 5.9).

5.2  LEPIDLÁ NA INŠTALÁCIU PVC A GUMY 

5.2.1  INŠTALÁCIA PVC A GUMY V BEŽNÝCH PRIESTOROCH 

Lepidlá používané na lepenie PVC a gumy sú:

•  ULTRABOND ECO V4 SP - univerzálne lepidlo s veľmi nízkym obsahom 

organických prchavých látok (EMICODE EC1 PLUS, certifikované BLAUER 

ENGEL) a  dlhou otvorenou dobou. Lepidlo si zachováva určitý stupeň 

pružnosti i po vytvrdnutí. Má vysoké hodnoty pevnosti a je vhodné pre 

všetky oblasti použitia a všetky druhy krytín z gumy (dlažby i pásy) a PVC.

•  ULTRABOND ECO V4 SP FIBER - univerzálne lepidlo s veľmi nízkym 

obsahom organických prchavých látok (EMICODE EC1 PLUS, certifikované 

BLAUER ENGEL) a predĺženou otvorenou dobou. Lepidlo je určené hlavne 

pre gumové krytiny. Zlepšuje výsledné vlastnosti i s ohľadom na rozmerovú 

stálosť krytiny. 

•  ULTRABOND  ECO  VS90  Plus - univerzálne lepidlo s veľmi nízkym 

obsahom organických prchavých látok (EMICODE EC1), vysokou 

počiatočnou lepivosťou a krátkou otvorenou dobou. Vhodné pre všetky 

druhy krytín z PVC a gumy. Po vytvrdnutí je vrstva lepidla tuhá.

•  ULTRABOND ECO 380 - lepidlo s predĺženou otvorenou dobou a veľmi 

Obr. 5.7 - Odstránenie vzduchových bublín, zahladením 
krytiny pomocou valčeka

Obr. 5.8 - Valcovanie ihneď po inštalácii, pokiaľ je lepidlo 
ešte čerstvé

Obr. 5.9 - Vznik bublín na podlahe, spôsobený 
premiestňovaním lepidla pod krytinou
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nízkym obsahom organických prchavých látok (EMICODE EC1 PLUS). 

Vyznačuje sa vysokou a rýchlou počiatočnou lepivosťou, rýchlou fixáciou 

krytiny a vysokou zostatkovou lepivosťou. Je vhodné pre inštaláciu PVC. 

Po vytvrdnutí je lepidlo veľmi pružné.

•  MAPECRYL  ECO  -  lepidlo s veľmi nízkym obsahom organických 

prchavých látok (EMICODE EC1), krátkou otvorenou dobou a veľmi rýchlym 

nárastom pevnosti spoja. Je vhodné pre inštaláciu PVC. Po vytvrdnutí je 

lepidlo tuhé.

5.2.2  INŠTALÁCIA PVC A GUMY V PRIESTOROCH  

S VYSOKÝM PREVÁDZKOVÝM ZAŤAŽENÍM 

Na inštaláciu krytín z gumy a PVC v miestach s vysokým prevádzkovým 

zaťažením musí byť použité reakčné lepidlo, ako napr.: 

•  ADESILEX G19 - dvojzložkové, epoxi-polyuretanové lepidlo s pre-

dĺženou otvorenou dobou. Je vhodné pre inštaláciu podlahových krytín 

z gumy a  PVC. Je vhodné pre priestory s  vysokým prevádzkovým 

zaťažením, ihriská a vonkajšie plochy, vrátane asfaltových podkladov. 

•  ADESILEX G20 - dvojzložkové, nízkoviskózne, epoxi-polyuretanové 

lepidlo, vhodné pre inštaláciu podlahových krytín z gumy a PVC, vrátane 

tenkovrstvových. Je určené pre vysoké prevádzkové zaťaženie. 

•  ULTRABOND ECO 571 2K -  rýchle, polyuretánové lepidlo s veľmi 

nízkym obsahom organických prchavých látok (EMICODE EC1 R PLUS). 

Je vhodné pre krytiny z PVC a gumy určené do priestorov s vysokým 

prevádzkovým zaťažením. Výrobok neobsahuje epoxidovú živicu, 

z  tohto dôvodu je vhodný pre podlahárov citlivých alebo alergických 

na amíny. 
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5.2.3  INŠTALÁCIA DLAŽIEB Z PVC A GUMY 

Pre inštaláciu dlažieb použite ULTRABOND ECO FIX, trvale lepivé lepidlo 

s veľmi nízkym obsahom organických prchavých látok (EMICODE EC1). V 

tomto prípade je možné lepiť dlažby až po úplnom zaschnutí lepidla. Týmto 

spôsobom je vytvorený film s  trvalou lepivosťou, ktorý umožňuje dlažby 

niekoľkokrát odlepiť a opäť nalepiť. 

5.3  LEPIDLÁ NA INŠTALÁCIU LINOLEA 
Lepidlá používané pri inštalácii linolea sú: 

•  ULTRABOND ECO 540 - lepidlo s veľmi nízkym obsahom organických 

prchavých látok (EMICODE EC1) a predĺženou otvorenou dobou. Lepidlo 

sa vyznačuje rýchlym nárastom prídržnosti, dobrou počiatočnou lepivosťou 

a  dobrou zostatkovou lepivosťou. Vrstva lepidla zostáva i  po vytvrdnutí 

vysoko pružná. 

•  ULTRABOND ECO 520 - lepidlo s veľmi nízkym obsahom organických 

prchavých látok (EMICODE EC1 PLUS) a predĺženou otvorenou dobou. 

Vyznačuje sa vysokou počiatočnou lepivosťou a  dobrou zostatkovou 

lepivosťou. Vrstva lepidla zostáva i po vytvrdnutí vysoko pružná. 

•  AQUACOL T - lepidlo s veľmi nízkym obsahom organických prchavých 

látok (EMICODE EC1) a krátkou otvorenou dobou. Nie je vhodné pre 

značne deformovateľné linoleum. Vrstva lepidla je po vytvrdnutí tuhá. 

•  ADESILEX F57 - starší typ lepidla na báze syntetických živíc a alkoholov, 

s krátkou otvorenou dobou a s okamžitou prídržnosťou k  podlahovej 

krytine. Vrstva lepidla je po vytvrdnutí tuhá. 
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5.4  LEPIDLÁ NA INŠTALÁCIU NÁSTENNÝCH KRYTÍN 
Základné lepidlá používané pre inštaláciu nástenných krytín sú:

•  ADESILEX VS45 - akrylové lepidlo vo vodnej disperzii na lepenie 

nástenných krytín z  PVC. Má krátku otvorenú dobu a  rýchlu lepiacu 

schopnosť. Vrstva lepidla je po vyschnutí tuhá. 

•  ADESILEX MT32 - akrylové lepidlo vo vodnej disperzii na lepenie 

nástenných krytín z PVC, s krátkou otvorenou dobou a nízkou počiatočnou 

prídržnosťou. Vrstva lepidla je po vyschnutí tuhá. 

5.5  INŠTALÁCIA PRUŽNÝCH KRYTÍN POUŽITÍM 
KONTAKTNÝCH LEPIDIEL 

Pri inštalácii krytiny na schodiskových stupňoch alebo zakrivených 

povrchoch sa vyžaduje okamžitá lepivosť. Pre tento druh aplikácie sú 

vhodné nasledovné lepidlá:

•  ULTRABOND AQUA CONTACT - elastomérové lepidlo vo vodnej 

disperzii, bez obsahu rozpúšťadiel, určené pre obojstranné nanášanie. 

Vhodné na lepenie profilov alebo krytín z gumy a PVC, kde sa vyžaduje 

okamžitá lepivosť.

•  ADESILEX LP/ADESILEX VZ - polychlórprénové lepidlo bez obsahu 

rozpúšťadiel, určené pre obojstranné nanášanie. Vhodné k lepeniu krytín 

z gumy a PVC, kde sa vyžaduje okamžitá lepivosť.

•  MAPECONTACT - obojstranný, vystužený, lepiaci pás na lepenie 

profilov, soklových a krycích líšt, pružných a textilných podlahových krytín 

na schodiskových stupňoch (Obr. 5.10, 5.11 a 5.12).

Obr. 5.10 - Technologický postup pri lepení sokla s 
použitím lepiaceho pásu MAPECONTACT

Obr. 5.11 - Technologický postup pri lepení sokla s 
použitím lepiaceho pásu MAPECONTACT

Obr. 5.12 - Technologický postup pri lepení sokla s 
použitím lepiaceho pásu MAPECONTACT
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5.6  TABUĽKA LEPIDIEL NA INŠTALÁCIU PRUŽNÝCH 
KRYTÍN 

VÝROBOK CERTIFIKÁCIA ZÁKLADNÉ VLASTNOSTI

ULTRABOND 
ECO V4 SP

EC1 PLUS 
BLAUER ENGEL

vhodné na inštaláciu gumy a PVC, má predĺženú otvorenú dobu, 
vrstva lepidla je po vytvrdnutí pružná 

ULTRABOND 
ECO V4 SP FIBER

EC1 PLUS
BLAUER ENGEL

univerzálne, vláknami vystužené lepidlo, zvyšuje rozmerovú stálosť 
krytiny, má predĺženú otvorenú dobu, vrstva lepidla je po vytvrdnutí 
pružná 

ULTRABOND 
ECO VS 90 EC1 vhodné na inštaláciu gumy a PVC, má krátku otvorenú dobu, vrstva 

lepidla je po vytvrdnutí tuhá 

ULTRABOND 
ECO 380 EC1 PLUS vhodné na inštaláciu PVC, má vysokú počiatočnú aj zostatkovú 

lepivosť, vrstva lepidla je po vytvrdnutí pružná

MAPECRYL ECO EC1 vhodné na inštaláciu gumy a PVC, má krátku otvorenú dobu a rýchlu 
lepivosť, vrstva lepidla je po vytvrdnutí tuhá 

ULTRABOND 
ECO 540 EC1 lepidlo na inštaláciu linolea s rýchlym nárastom prídržnosti a dobrou 

počiatočnou lepivosťou, vrstva lepidla je po vytvrdnutí pružná

ULTRABOND 
ECO 520 EC1 PLUS

lepidlo na inštaláciu linolea, má vysokú zostatkovú lepivosť, rýchly 
nárast prídržnosti a dobrú počiatočnú lepivosť, vrstva lepidla je po 
vytvrdnutí pružná

AQUACOL T EC1 lepidlo s rýchlym nárastom prídržnosti, má krátku otvorenú dobu, 
vrstva lepidla je po vytvrdnutí tuhá

ADESILEX F57 -
lepidlo v rozpúšťadle, má krátku otvorenú dobu a okamžitú prídržnosť 
krytín, vhodné pre vysoko deformovateľné linoleum, vrstva lepidla je 
po vytvrdnutí tuhá

ADESILEX VS45 - lepidlo na inštaláciu nástenných krytín z PVC, má krátku otvorenú 
dobu a rýchly nárast prídržnosti, vrstva lepidla je po vytvrdnutí tuhá 

ADESILEX MT32 - lepidlo na inštaláciu PVC, má predĺženú otvorenú dobu a pomalú 
počiatočnú lepivosť, vrstva lepidla je po vytvrdnutí tuhá 

ADESILEX G19 -
reakčné lepidlo s predĺženou otvorenou dobou, vhodné na inštaláciu 
podlahových krytín v priestoroch s vysokým prevádzkovým zaťažením 
alebo na nesavé povrchy, vrátane použitia v exteriéri 

ADESILEX G20 -
reakčné, nízkoviskózne lepidlo, vhodné na inštaláciu podlahových 
krytín v priestoroch s vysokým prevádzkovým zaťažením alebo na 
nesavé povrchy, vrátane použitia v exteriéri 

ULTRABOND 
ECO 571 2K EC1R PLUS

reakčné lepidlo s veľmi nízkym obsahom organických prchavých 
látok, vhodné pre aplikátorov citlivých alebo alergických na amíny, 
určené na inštaláciu gumy alebo PVC v priestoroch vystavených 
intenzívnemu prevádzkovému zaťaženiu alebo na nesavé podklady

ULTRABOND 
ECO FIX EC1 lepidlo vo vodnej disperzii, s trvalou lepivosťou, na voľné položenie 

textilných a pružných podlahových krytín

ULTRABOND 
AQUA CONTACT - lepidlo bez obsahu rozpúšťadiel, určené na obojstranné nanášanie, 

s okamžitou prídržnosťou 

ADESILEX LP 
ADESILEX VZ - lepidlo v rozpúšťadle, určené na obojstranné nanášanie, s okamžitou 

prídržnosťou 

MAPECONTACT - vystužený, obojstranný lepiaci pás na aplikácie s požiadavkou 
okamžitej lepivosti 
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6. TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE 

6.1  INŠTALÁCIA PODLAHOVÝCH KRYTÍN Z VINYLU 

6.1.1  INŠTALÁCIA PODLAHOVÝCH KRYTÍN Z VINYLU, S 

POUŽITÍM LEPIDIEL VO VODNEJ DISPERZII  

(MAPECRYL ECO) 

Inštalácia podlahových krytín dodávaných vo forme pásov alebo dlažby, 

vyrobených z homogénneho i heterogénneho vinylu, s  rubovou stranou 

z PVC alebo penového polyuretánu a akéhokoľvek tvaru. Správna aplikácia 

predpokladá prípravu a kontrolu podkladu v  súlade s technologickým 

postupom a použitie akrylového lepidla vo vodnej disperzii s veľmi nízkym 

obsahom organických prchavých látok (ako napr. MAPECRYL ECO, 

výrobca MAPEI S.p.A.). 

Lepidlo použité pri inštalácii musí mať nasledovné vlastnosti:

hustota (g/cm³): 1,40

čakacia doba: 0-10 minút

otvorená doba: 30 minút

pochôdznosť: cca 2 hodiny

EMICODE: EC1

V cene sú zahrnuté a kalkulované nasledovné činnosti:

kontrola vhodnosti podkladu pre inštaláciu;

rezanie a strihanie na požadovaný rozmer a prípadné utesnenie;

čistenie a  odstránenie spotrebovaných materiálov po dokončení 
prác, triedenie spotrebovaných materiálov, doprava a  likvidácia 
spotrebovaného materiálu autorizovanými spoločnosťami a  všetky 
poplatky s tým spojené a všetky ostatné aktivity nutné pri odovzdaní 
dokončeného diela. 

Náklady na m² €
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6.1.2  INŠTALÁCIA PODLAHOVÝCH KRYTÍN Z VINYLU, S 

POUŽITÍM LEPIDIEL VO VODNEJ DISPERZII S VYSOKOU 

POČIATOČNOU LEPIVOSŤOU (ULTRABOND ECO 380) 

Inštalácia podlahových krytín dodávaných vo forme pásov alebo dlažby, 

vyrobených z homogénneho i heterogénneho vinylu, s  rubovou stranou 

z PVC alebo penového polyuretánu a akéhokoľvek tvaru. Správna aplikácia 

predpokladá prípravu a kontrolu podkladu v  súlade s technologickým 

postupom a použitie akrylového lepidla vo vodnej disperzii s veľmi nízkym 

obsahom organických prchavých látok, vysokou a rýchlou počiatočnou 

lepivosťou a  predĺženou otvorenou dobou (ako napr. ULTRABOND  

ECO 380, výrobca MAPEI S.p.A.). 

Lepidlo použité pri inštalácii musí mať nasledovné vlastnosti:

hustota (g/cm³): 1,22

čakacia doba: 10-20 minút

otvorená doba: 70 minút

pochôdznosť: 3-4 hodiny

EMICODE: EC1 Plus

V cene sú zahrnuté a kalkulované nasledovné činnosti:

kontrola vhodnosti podkladu pre inštaláciu;

rezanie a strihanie na požadovaný rozmer a prípadné utesnenie;

čistenie a  odstránenie spotrebovaných materiálov po dokončení prác, 
triedenie spotrebovaných materiálov, doprava a likvidácia spotrebovaného 
materiálu autorizovanými spoločnosťami a všetky poplatky s tým spojené 
a všetky ostatné aktivity nutné pri odovzdaní dokončeného diela. 

Náklady na m² €

6.1.3  INŠTALÁCIA PODLAHOVÝCH KRYTÍN Z VINYLU, S 

POUŽITÍM LEPIDIEL VO VODNEJ DISPERZII S PREDĹŽENOU 

OTVORENOU DOBOU (ULTRABOND ECO V4  SP) 

Inštalácia podlahových krytín dodávaných vo forme pásov alebo dlažby, 
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vyrobených z homogénneho i heterogénneho vinylu, s  rubovou stranou 

z PVC alebo penového polyuretánu a akéhokoľvek tvaru. Správna aplikácia 

predpokladá prípravu a kontrolu podkladu v  súlade s technologickým 

postupom a použitie akrylového lepidla vo vodnej disperzii s veľmi nízkym 

obsahom organických prchavých látok a predĺženou otvorenou dobou 

(ako napr. ULTRABOND ECO V4 SP, výrobca MAPEI S.p.A.). 

Lepidlo použité pri inštalácii musí mať nasledovné vlastnosti:

hustota (g/cm³): 1,2

čakacia doba: 10-20 minút (30-40 minút na nesavých povrchoch)

otvorená doba: 40-45 minút

pochôdznosť: 3-5 hodín

EMICODE: EC1 Plus

DER BLAUE ENGEL certifikát

V cene sú zahrnuté a kalkulované nasledovné činnosti:

kontrola vhodnosti podkladu pre inštaláciu;

rezanie a strihanie na požadovaný rozmer a prípadné utesnenie;

čistenie a  odstránenie spotrebovaných materiálov po dokončení 
prác, triedenie spotrebovaných materiálov, doprava a  likvidácia 
spotrebovaného materiálu autorizovanými spoločnosťami a  všetky 
poplatky s tým spojené a všetky ostatné aktivity nutné pri odovzdaní 
dokončeného diela. 

Náklady na m²  €

6.1.4  INŠTALÁCIA PODLAHOVÝCH KRYTÍN Z VINYLU, VRÁTANE 

PRIESTOROV S VYSOKÝM PREVÁDZKOVÝM ZAŤAŽENÍM 

ALEBO NA NESAVÉ POVRCHY (ADESILEX G19) 

Inštalácia podlahových krytín dodávaných vo forme pásov alebo dlažby, 

vyrobených z homogénneho i heterogénneho vinylu, s  rubovou stranou 

z PVC alebo penového polyuretánu a akéhokoľvek tvaru. Správna aplikácia 

predpokladá prípravu a kontrolu podkladu v  súlade s technologickým 
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postupom a  použitie epoxi-polyuretánového lepidla (ako napr.  

ADESILEX G19, výrobca MAPEI S.p.A.). 

Lepidlo použité pri inštalácii musí mať nasledovné vlastnosti:

hustota zmesi (kg/m³): 1450

spracovateľnosť: 50-60 minút 

otvorená doba: 1 hodina 

konečné vytvrdnutie: 9 hodín

pochôdznosť: 12-24 hodín

V cene sú zahrnuté a kalkulované nasledovné činnosti:

kontrola vhodnosti podkladu pre inštaláciu;

rezanie a strihanie na požadovaný rozmer a prípadné utesnenie;

čistenie a  odstránenie spotrebovaných materiálov po dokončení prác, 
triedenie spotrebovaných materiálov, doprava a likvidácia spotrebovaného 
materiálu autorizovanými spoločnosťami a všetky poplatky s tým spojené 
a všetky ostatné aktivity nutné pri odovzdaní dokončeného diela. 

Náklady na m² €

6.1.5  INŠTALÁCIA PODLAHOVÝCH KRYTÍN Z VINYLU S 

POUŽITÍM LEPIDIEL VO VODNEJ DISPERZII, S TRVALOU 

LEPIVOSŤOU (ULTRABOND ECO FIX)

Inštalácia podlahových krytín z  vinylu. Správna aplikácia predpokladá 

prípravu a kontrolu podkladu v  súlade s technologickým postupom 

a  použitie lepidla vo vodnej disperzii s  trvalou lepivosťou (ako napr. 

ULTRABOND ECO FIX, výrobca MAPEI S.p.A.). 

Lepidlo použité pri inštalácii musí mať nasledovné vlastnosti:

hustota (g/cm³): 1,07

čakacia doba: od 30 minút do 12 hodín 

pochôdznosť: 12-24 hodín

EMICODE: EC1



35

V cene sú zahrnuté a kalkulované nasledovné činnosti:

kontrola vhodnosti podkladu pre inštaláciu;

rezanie a strihanie na požadovaný rozmer a prípadné utesnenie;

čistenie a  odstránenie spotrebovaných materiálov po dokončení 
prác, triedenie spotrebovaných materiálov, doprava a  likvidácia 
spotrebovaného materiálu autorizovanými spoločnosťami a  všetky 
poplatky s tým spojené a všetky ostatné aktivity nutné pri odovzdaní 
dokončeného diela. 

Náklady na m² €

6.1.6  INŠTALÁCIA NÁSTENNÝCH A PODLAHOVÝCH 

KRYTÍN Z VINYLU, S POUŽITÍM VYSTUŽENÉHO, 

OBOJSTRANNÉHO, LEPIACEHO PÁSU S OKAMŽITOU 

LEPIVOSŤOU (MAPECONTACT) 

Inštalácia profilov, soklových, krycích líšt a vinylových krytín, pri ktorých sa 

všeobecne vyžaduje okamžitá prídržnosť. Správna aplikácia predpokladá 

prípravu a kontrolu podkladu v  súlade s technologickým postupom 

a  použitie vystuženého, obojstranného, lepiaceho pásu s  okamžitou 

lepivosťou (ako napr. MAPECONTACT, výrobca MAPEI S.p.A.). 

Lepidlo použité pri inštalácii musí mať nasledovné vlastnosti:

hmotnosť na m²: 0,38 kg/m²

čakacia doba: okamžitá lepivosť 

pochôdznosť: okamžite 

V cene sú zahrnuté a kalkulované nasledovné činnosti:

kontrola vhodnosti podkladu pre inštaláciu;

rezanie a strihanie na požadovaný rozmer a prípadné utesnenie;

čistenie a  odstránenie spotrebovaných materiálov po dokončení 
prác, triedenie spotrebovaných materiálov, doprava a  likvidácia 
spotrebovaného materiálu autorizovanými spoločnosťami a  všetky 
poplatky s tým spojené a všetky ostatné aktivity nutné pri odovzdaní 
dokončeného diela. 

Náklady na m² €
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6.2  INŠTALÁCIA PODLAHOVÝCH KRYTÍN Z GUMY 

6.2.1  INŠTALÁCIA PODLAHOVÝCH KRYTÍN Z GUMY, S 

PRIRODZENÝM VZHĽADOM ALEBO PROFILOVANÝM 

POVRCHOM A HLADKOU RUBOVOU STRANOU, S 

POUŽITÍM UNIVERZÁLNEHO, AKRYLOVÉHO LEPIDLA VO 

VODNEJ DISPERZII (ULTRABOND ECO V4  SP FIBER)

Inštalácia podlahových krytín z  gumy, s  prirodzeným vzhľadom alebo 

profilovaným povrchom a hladkou rubovou stranou a akéhokoľvek tvaru. 

Správna aplikácia predpokladá prípravu a kontrolu podkladu v súlade s 

technologickým postupom a použitie univerzálneho, vláknami vystuženého 

lepidla vo vodnej disperzii, s predĺženou otvorenou dobou a veľmi nízkym 

obsahom organických prchavých látok (ako napr. ULTRABOND ECO V4 

SP FIBER, výrobca MAPEI S.p.A.).

Lepidlo použité pri inštalácii musí mať nasledovné vlastnosti:

hustota (g/cm³): 1,2

čakacia doba: 10-20 minút (30-40 minút na nesavých povrchoch)

otvorená doba: 40-45 minút

pochôdznosť: 3-5 hodín

EMICODE: EC1 Plus

DER BLAUE ENGEL certifikát

V cene sú zahrnuté a kalkulované nasledovné činnosti:

kontrola vhodnosti podkladu pre inštaláciu;

rezanie a strihanie na požadovaný rozmer a prípadné utesnenie;

čistenie a  odstránenie spotrebovaných materiálov po dokončení 
prác, triedenie spotrebovaných materiálov, doprava a  likvidácia 
spotrebovaného materiálu autorizovanými spoločnosťami a  všetky 
poplatky s tým spojené a všetky ostatné aktivity nutné pri odovzdaní 
dokončeného diela 

Náklady na m² €
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6.2.2  INŠTALÁCIA PODLAHOVÝCH KRYTÍN Z GUMY, AJ NA 

NESAVÉ POVRCHY, S POUŽITÍM DVOJZLOŽKOVÉHO, 

POLYURETÁNOVÉHO LEPIDLA (ULTRABOND ECO 571 2K) 

Inštalácia podlahových krytín z gumy, akéhokoľvek tvaru. Správna aplikácia 

predpokladá prípravu a kontrolu podkladu v  súlade s technologickým 

postupom a použitie dvojzložkového, polyuretánového lepidla bez obsahu 

vody a rozpúšťadiel (ako napr. ULTRABOND ECO 571 2K, výrobca MAPEI 

S.p.A.).

Lepidlo použité pri inštalácii musí mať nasledovné vlastnosti:

hustota zmesi (kg/m³): 1550

spracovateľnosť: 30 minút

otvorená doba: 50-60

konečné vytvrdnutie: 4 hodiny 

pochôdznosť: 12-24 hodín

EMICODE: EC1 R Plus

V cene sú zahrnuté a kalkulované nasledovné činnosti:

kontrola vhodnosti podkladu pre inštaláciu;

rezanie a strihanie na požadovaný rozmer a prípadné utesnenie;

čistenie a  odstránenie spotrebovaných materiálov po dokončení 
prác, triedenie spotrebovaných materiálov, doprava a  likvidácia 
spotrebovaného materiálu autorizovanými spoločnosťami a  všetky 
poplatky s tým spojené a všetky ostatné aktivity nutné pri odovzdaní 
dokončeného diela. 

Náklady na m²  €

6.2.3  INŠTALÁCIA PODLAHOVÝCH KRYTÍN Z GUMY, AJ DO 

PRIESTOROV S VYSOKÝM PREVÁDZKOVÝM ZAŤAŽENÍM 

ALEBO NA NESAVÉ POVRCHY, S POUŽITÍM EPOXI-

POLYURETÁNOVÉHO LEPIDLA (ADESILEX G19)

Inštalácia podlahových krytín z gumy, dodávaných vo forme pásov alebo 

dlažby a akéhokoľvek tvaru. Správna aplikácia predpokladá prípravu 
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a kontrolu podkladu v  súlade s technologickým postupom a  použitie 

dvojzložkového, epoxi-polyuretánového lepidla (ako napr.  ADESILEX 

G19, výrobca MAPEI S.p.A.).

Lepidlo použité pri inštalácii musí mať nasledovné vlastnosti:

hustota zmesi (kg/m³): 1450

spracovateľnosť: 50-60 minút

otvorená doba: 1 hodina 

konečné vytvrdnutie: 9 hodín 

pochôdznosť: 12-24 hodín

V cene sú zahrnuté a kalkulované nasledovné činnosti:

kontrola vhodnosti podkladu pre inštaláciu;

rezanie a strihanie na požadovaný rozmer a prípadné utesnenie;

čistenie a  odstránenie spotrebovaných materiálov po dokončení 
prác, triedenie spotrebovaných materiálov, doprava a  likvidácia 
spotrebovaného materiálu  autorizovanými spoločnosťami a  všetky 
poplatky s tým spojené a všetky ostatné aktivity nutné pri odovzdaní 
dokončeného diela. 

Náklady na m²  €

6.2.4  INŠTALÁCIA PODLAHOVÝCH KRYTÍN Z GUMY, S 

POUŽITÍM LEPIDIEL VO VODNEJ DISPERZIIS TRVALOU 

LEPIVOSŤOU (ULTRABOND ECO FIX)

Inštalácia podlahových krytín z  gumy, dodávanej vo forme dlažby. 

Správna aplikácia predpokladá prípravu a kontrolu podkladu v súlade s 

technologickým postupom a použitie lepidla vo vodnej disperzii s trvalou 

lepivosťou (ako napr. ULTRABOND ECO FIX, výrobca MAPEI S.p.A.).

Lepidlo použité pri inštalácii musí mať nasledovné vlastnosti:

hustota (g/cm³): 1,07

čakacia doba: od 30 minút do 12 hodín
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pochôdznosť: okamžite po inštalácii 

EMICODE: EC1

V cene sú zahrnuté a kalkulované nasledovné činnosti:

kontrola vhodnosti podkladu pre inštaláciu;

rezanie a strihanie na požadovaný rozmer a prípadné utesnenie;

čistenie a  odstránenie spotrebovaných materiálov po dokončení 
prác, triedenie spotrebovaných materiálov, doprava a  likvidácia 
spotrebovaného materiálu autorizovanými spoločnosťami a  všetky 
poplatky s tým spojené a všetky ostatné aktivity nutné pri odovzdaní 
dokončeného diela. 

Náklady na m²  €

6.2.5  INŠTALÁCIA NÁSTENNÝCH A PODLAHOVÝCH KRYTÍN 

Z GUMY, S POUŽITÍM VYSTUŽENÉHO, OBOJSTRANNÉHO, 

LEPIACEHO PÁSU S OKAMŽITOU LEPIVOSŤOU 

(MAPECONTACT) 

Inštalácia profilov, soklových, krycích líšt a krytín z gumy, pri ktorých sa 

všeobecne vyžaduje okamžitá prídržnosť. Správna aplikácia predpokladá 

prípravu a kontrolu podkladu v  súlade s technologickým postupom 

a  použitie vystuženého, obojstranného, lepiaceho pásu s  okamžitou 

lepivosťou (ako napr. MAPECONTACT, výrobca MAPEI S.p.A.). 

Lepidlo použité pri inštalácii musí mať nasledovné vlastnosti:

hmotnosť na m²: 0,38 kg/m²

čakacia doba: okamžitá lepivosť 

pochôdznosť: okamžite 

V cene sú zahrnuté a kalkulované nasledovné činnosti:

kontrola vhodnosti podkladu pre inštaláciu;

rezanie a strihanie na požadovaný rozmer a prípadné utesnenie;

čistenie a  odstránenie spotrebovaných materiálov po dokončení 
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prác, triedenie spotrebovaných materiálov, doprava a  likvidácia 
spotrebovaného materiálu autorizovanými spoločnosťami a  všetky 
poplatky s tým spojené a všetky ostatné aktivity nutné pri odovzdaní 
dokončeného diela. 

Náklady na m² €

6.2.6  INŠTALÁCIA PODLAHOVÝCH KRYTÍN Z GUMY, S 

POUŽITÍM CEMENTOVÉHO LEPIDLA (GRANIRAPID)

Inštalácia podlahových krytín z  gumy, s použitím cementového lepidla. 

Správna aplikácia predpokladá prípravu a kontrolu podkladu v súlade s 

technologickým postupom a použitie dvojzložkového, rýchlotvrdnúceho, 

cementového lepidla s nízkym obsahom organických prchavých látok (ako 

napr. GRANIRAPID, výrobca MAPEI S.p.A.). 

Lepidlo použité pri inštalácii musí mať nasledovné vlastnosti:

hustota zmesi (g/cm³): 1,01

spracovateľnosť: 45 minút

doba zavädnutia: 20 minút 

čas vytvrdnutia: 2 hodiny

pochôdznosť: 3-4 hodiny

EMICODE: EC1 

V cene sú zahrnuté a kalkulované nasledovné činnosti:

kontrola vhodnosti podkladu pre inštaláciu;

rezanie a strihanie na požadovaný rozmer a prípadné utesnenie;

čistenie a  odstránenie spotrebovaných materiálov po dokončení 
prác, triedenie spotrebovaných materiálov, doprava a  likvidácia 
spotrebovaného materiálu autorizovanými spoločnosťami a  všetky 
poplatky s tým spojené a všetky ostatné aktivity nutné pri odovzdaní 
dokončeného diela. 

Náklady na m² €
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6.3  INŠTALÁCIA PODLAHOVÝCH KRYTÍN Z LINOLEA

6.3.1  INŠTALÁCIA PODLAHOVÝCH KRYTÍN Z LINOLEA, S 

RUBOVOU STRANOU Z PRÍRODNEJ JUTY, S POUŽITÍM 

LEPIDIEL VO VODNEJ DISPERZII, S VEĽMI VYSOKOU 

A RÝCHLOU POČIATOČNOU LEPIVOSŤOU (ULTRABOND 

ECO 520)

Inštalácia podlahových krytín z  linolea. Správna aplikácia predpokladá 

prípravu a kontrolu podkladu v  súlade s technologickým postupom 

a  použitie lepidla vo vodnej disperzii, s  veľmi vysokou a  rýchlou 

počiatočnou lepivosťou (ako napr. ULTRABOND ECO 520, výrobca 

MAPEI S.p.A.). 

Lepidlo použité pri inštalácii musí mať nasledovné vlastnosti:

hustota (g/cm³): 1,4

čakacia doba: 0-20 minút

otvorená doba: 30-40 minút 

pochôdznosť: cca 3 hodiny

EMICODE: EC1 Plus

V cene sú zahrnuté a kalkulované nasledovné činnosti:

kontrola vhodnosti podkladu pre inštaláciu;

rezanie a strihanie na požadovaný rozmer a prípadné utesnenie;

čistenie a  odstránenie spotrebovaných materiálov po dokončení 
prác, triedenie spotrebovaných materiálov, doprava a  likvidácia 
spotrebovaného materiálu autorizovanými spoločnosťami a  všetky 
poplatky s tým spojené a všetky ostatné aktivity nutné pri odovzdaní 
dokončeného diela. 

Náklady na m²  €
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6.3.2  INŠTALÁCIA PODLAHOVÝCH KRYTÍN Z LINOLEA, 

S RUBOVOU STRANOU ZO SYNTETICKEJ JUTY, S 

POUŽITÍM VIACÚČELOVÉHO, AKRYLOVÉHO LEPIDLA VO 

VODNEJ DISPERZII (ULTRABOND ECO V4  SP) 

Inštalácia podlahových krytín z linolea, s rubovou stranou zo syntetickej 

juty. Správna aplikácia predpokladá prípravu a kontrolu podkladu 

v súlade s technologickým postupom a použitie viacúčelového lepidla 

vo vodnej disperzii, s  predĺženou otvorenou dobou a veľmi nízkym 

obsahom organických prchavých látok, s vysokou a rýchlou počiatočnou 

lepivosťou (ako napr. ULTRABOND ECO V4 SP, výrobca MAPEI S.p.A.). 

Lepidlo použité pri inštalácii musí mať nasledovné vlastnosti:

hustota (g/cm³): 1,2

čakacia doba: 10-20 minút (30-40 minút na nesavých povrchoch)

otvorená doba: 40-45 minút

pochôdznosť: 3-5 hodín

EMICODE: EC1 Plus

DER BLAUE ENGEL certifikát

V cene sú zahrnuté a kalkulované nasledovné činnosti:

kontrola vhodnosti podkladu pre inštaláciu;

rezanie a strihanie na požadovaný rozmer a prípadné utesnenie;

čistenie a  odstránenie spotrebovaných materiálov po dokončení 
prác, triedenie spotrebovaných materiálov, doprava a  likvidácia 
spotrebovaného materiálu autorizovanými spoločnosťami a  všetky 
poplatky s tým spojené,

a všetky ostatné aktivity nutné pri odovzdaní dokončeného diela. 

Náklady na m²  €
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6.4  INŠTALÁCIA NÁSTENNÝCH A PODLAHOVÝCH 
KRYTÍN Z VINYLU 

6.4.1  INŠTALÁCIA NÁSTENNÝCH A PODLAHOVÝCH KRYTÍN 

Z VINYLU (ADESILEX VS45)

Inštalácia krytín z vinylu. Správna aplikácia predpokladá prípravu a kontrolu 

podkladu v  súlade s technologickým postupom a  použitie akrylového 

lepidla vo vodnej disperzii (ako napr. ADESILEX VS45, výrobca MAPEI 

S.p.A.). 

Lepidlo použité pri inštalácii musí mať nasledovné vlastnosti:

hustota (g/cm³): 1,32

čakacia doba: 0-15 minút 

otvorená doba: 30-40 minút

doba tuhnutia: 24 hodín 

V cene sú zahrnuté a kalkulované nasledovné činnosti:

kontrola vhodnosti podkladu pre inštaláciu;

rezanie a strihanie na požadovaný rozmer a prípadné utesnenie;

čistenie a  odstránenie spotrebovaných materiálov po dokončení 
prác, triedenie spotrebovaných materiálov, doprava a  likvidácia 
spotrebovaného materiálu  autorizovanými spoločnosťami a  všetky 
poplatky s tým spojené a všetky ostatné aktivity nutné pri odovzdaní 
dokončeného diela. 

Náklady na m²  €
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6.4.2  INŠTALÁCIA NÁSTENNÝCH A PODLAHOVÝCH KRYTÍN 

Z VINYLU, S POUŽITÍM LEPIDLA S OKAMŽITOU 

PRÍDRŽNOSŤOU (MAPECONTACT) 

Inštalácia krytín z  vinylu, pri ktorých sa všeobecne vyžaduje okamžitá 

prídržnosť. Správna aplikácia predpokladá prípravu a kontrolu 

podkladu v súlade s technologickým postupom a použitie vystuženého, 

obojstranného, lepiaceho pásu s  okamžitou lepivosťou (ako napr. 

MAPECONTACT, výrobca MAPEI S.p.A.). 

Lepidlo použité pri inštalácii musí mať nasledovné vlastnosti:

hmotnosť na m²: 0,38 kg/m²

čakacia doba: okamžitá lepivosť 

pochôdznosť: okamžite 

V cene sú zahrnuté a kalkulované nasledovné činnosti:

kontrola vhodnosti podkladu pre inštaláciu;

rezanie a strihanie na požadovaný rozmer a prípadné utesnenie;

čistenie a  odstránenie spotrebovaných materiálov po dokončení 
prác, triedenie spotrebovaných materiálov, doprava a  likvidácia 
spotrebovaného materiálu autorizovanými spoločnosťami a  všetky 
poplatky s tým spojené a všetky ostatné aktivity nutné pri odovzdaní 
dokončeného diela. 

Náklady na m²  €

6.5  DODÁVKA A INŠTALÁCIA DELIACEJ, 
SEPARAČNEJ VRSTVY NA PRUŽNÉ PODLAHOVÉ 
KRYTINY (MAPELAY) 

Dodávka a  inštalácia deliacej, separačnej, vodonepriepustnej PVC 

podložky, vystuženej sklenými vláknami. Vhodná pri inštalácii pružných 

alebo textilných povlakových krytín v  interiéri. Podložka sa používa na 

podklady s trhlinami, na znečistené podklady alebo podklady vystavené 
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 vzlínajúcej vlhkosti (ako napr. MAPELAY, výrobca MAPEI S.p.A.). Podložka 

sa voľne položí na podklad. Medzi podložkou a obvodovými stenami alebo 

stĺpmi musí byť vynechaná medzera 5-10 mm. Okraje priľahlých pásov sa 

ukladajú s prekrytím cca 10 mm. V prípade, že pri aplikácii nie je použité 

vodotesné lepidlo, musia byť škáry ošetrené samolepiacim, vodotesným 

pásom. 

Do ceny diela zhotoveného v súlade so špecifikáciami, musia byť zahrnuté 

a kalkulované nasledovné činnosti: príprava podkladu, rezanie a strihanie 

pásov (vrátane výrezov), prelepenie škár medzi jednotlivými pásmi a ak je 

požadované, tak i konečné dočistenie. 

Náklady na m² €
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NADÁCIA NEMO
NEMOCNICA NIGUARDA
MILÁNO – TALIANSKO

Inštalácia pružných, povlakových 
krytín
EPORIP, PRIMER G,
ULTRAPLAN ECO,
ULTRABOND ECO V4 SP FIBER

NADÁCIA NEMO
NEMOCNICA NIGUARDA
MILÁNO – TALIANSKO

Inštalácia pružných, povlakových 
krytín
EPORIP, PRIMER G,
ULTRAPLAN ECO,
ULTRABOND ECO V4 SP FIBER
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PAOLO VI PASTORIAL 
CENTRUM
FATIMA – PORTUGALSKO

Inštalácia pružných, povlakových 
krytín
ECO PRIM T, PRIMER G,
ULTRAPLAN ECO,
ULTRABOND ECO 310,
ULTRABOND ECO 375,
ULTRABOND ECO V4 SP 

THE SPACE CINEMA
JANOV - TALIANSKO

Inštalácia pružných, povlakových 
krytín
NIVORAPID, PRIMER G,
ULTRAPLAN ECO,
ULTRABOND ECO V4 SP 
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ŠKOLA
MILÁNO – TALIANSKO 

NIVORAPID, ECO PRIM T,
ULTRAPLAN,
ULTRABOND ECO 520

MÚZEUM VOJENSKEJ 
HISTÓRIE
DRÁŽĎANY - NEMECKO 

ULTRAPLAN,
PRIMER G, PRIMER MF,
ULTRABOND ECO V4 SP,
ULTRABOND ECO V4 SP 
VODIVÝ,
ULTRABOND ECO 170
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GYMNÁZIUM SERIS
FRANCÚZSKO

PRIMER G, MAPESOL 3,
ULTRABOND ECO 370 

NEMOCNICA COGNACO JAY
PARÍŽ – FRANCÚZSKO

ECO PRIM T, PRIMER G,
MAPESOL 3,
ULTRABOND ECO 540 
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PRAŽSKÁ MEDZINÁRODNÁ 
ŠKOLA
ČESKÁ REPUBLIKA

NIVORAPID, ULTRAPLAN ECO,
ULTRABOND ECO 540,
ULTRABOND ECO VS 90,
ULTRABOND ECO V4 SP,
ADESILEX G19, ADESILEX G20
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STENY A PODLAHY
Výrobky a systémy pre správnu 
inštaláciu pružných, povlakových 
krytín na steny a podlahy
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