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VŠEOBECNÉ ZÁRUČNÍ USTANOVENÍ
A PODMÍNKY

Blahopřejeme Vám k Vašemu rozhodnutí zakoupit si podlahu Forbo Marmoleum®!
Společnost Forbo, s. r. o. („Forbo“), zaručuje, že její výrobky, pokud jsou instalovány a udržovány dle jejich
doporučených postupů a za použití jejich lepidel, budou sloužit v souladu s technickými specifikacemi, které
společnost Forbo vydala, a bude při použití v podmínkách domácnosti plně sloužit minimálně pro stanovenou
záruční dobu.
Při „použití v podmínkách v domácnosti“, což je definováno níže, a za dalších podmínek popsaných níže
společnost Forbo zaručuje, že její podlaha:
• nebude vykazovat výrobní vady;
• se neochodí (neplatí pro povrchovou úpravu);
• trvale se neušpiní od skvrn způsobených neagresivními látkami, běžně používanými v domácnosti. ;
• trvale se neušpiní od rohožek s latexovou zadní stranou;
• vlivem slunečního světla nezmění trvale barvu nad rámec technické specifikace
• po nalepení se nepoláme, neroztrhne a ani se nevytvoří prohlubně nad rámec povolené tolerance dle TL.
• nevytvoří se mezery u podlahy Marmoleum® Click; a
• nepoškodí se vodou použitou k běžnému čištění nebo náhodnému polití, bude-li tato všas odstraněna.
Co je „Použití v podmínkách v domácnosti“?
„Použití v podmínkách v domácnosti“ je definicí pro běžné denní činnosti v bytové výstavbě. Toto vylučuje, společně s jinými použitími, použití podlahové krytiny pro jiná než obytná zařízení, na která se podmínky
této záruky nevztahují.
Jak dlouho tato záruka trvá?
Tato záruka trvá po dobu dvaceti pěti (25) let od původního data koupě a její rozsah se bude snižovat po
dobu, která je popsána níže. Záruka skončí, pokud výrobky z podlahových krytin prodáte nebo je jiným způsobem převedete. Určitá poškození výrobků z podlahových krytin detailněji popsaná v části „Na co se tato
záruka nevztahuje?“ budou rovněž znamenat skončení této záruky před uplynutím lhůty dvaceti pěti (25) let.
Co společnost Forbo udělá?
Pokud bude společnost Forbo informována od prodejce níže popsaným způsobem, reklamaci prošetří a
pokud rozhodne, že je výrobek vadný, dodá původnímu koncovému uživateli adekvátní materiál ve stejné nebo
podobné kvalitě tak, aby mohl vadný produkt nahradit, a to za stanovených podmínek a dle popsané technické
specifikace. V případě, že původní produkt již nebude k dispozici, společnost Forbo se pokusí ze svých stávajících zásob vybrat takový výrobek, který by co možná nejblíže odpovídal barvě a stylu výrobku původního.
Po uplynutí dvou let záleží výše náhrady na míře každoročního znehodnocení výrobku. Znehodnocení za prvních 5 let bude u materiálu odpovídat 10 % ročně, znehodnocení za dalších 5 let bude odpovídat 4% ročně a
ve zbylých patnácti letech bude míra znehodnocení 2 % ročně.
Příklad: v případě oprávněného reklamačního nároku vzneseného ve čtvrtém roce po zakoupení výrobku
firma nahradí 70 % původní ceny materiálu. U oprávněného reklamačního nároku v sedmém roce po zakoupení výrobku bude nahrazeno 46 % původní ceny materiálu.
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Na co se tato záruka nevztahuje?
Tato záruka se nevztahuje na:
• výrobek, který nebyl nainstalován nebo udržován v souladu s písemnými pokyny společnosti Forbo (a zejména s „Příručkou instalace podlah společnosti Forbo“ a s „Příručkou údržby podlah společnosti Forbo“);
• ztrátu lesku, škrábance nebo nahromadění matující vrstvy, jejíž příčinou byl nedostatek náležitého čištění;
• škody jako důsledek nedodržování pokynů údržby nebo včetně a bez omezení: popálení, pořezání, mechanické poškození, poškrábání, ošoupání, poškození protlačením od vysokých podpatků, pojízdných nákladů,
nevhodných kolečkových židlí a noh nábytku, škody nebo změny barvy od lepidel a výrobků určených k péči
o podlahy nedoporučených společností Forbo);
• barevnou reakci povrchové úpravy Topshield s černou nebo jinak barevnou pryží
• poškození v důsledku nehod (např. oheň, záplava, déšť, bouřky, vytečení vody, horké předměty upuštěné nebo
položené na podlahu);
• poškození v důsledku nevhodného používání nebo špatného zacházení (např. posouvání těžkých předmětů
jako je nábytek a zařízení, upuštění těžkých nebo ostrých předmětů) nebo vystavení nepřiměřenému zatížení
a ostatní mechanické poškození;
• přímé déle trvající vystavení vlhku, žíravinám, kyselinám, hydrostatickému tlaku od podkladní vrstvy podlahy, plísni nebo plesnivině;
• rozdíly v barvě, odstínu a dezénu mezi vzorky nebo fotografiemi a dodanou podlahovou krytinou;
• případy odlišnosti odstínu dvou sousedících pruhů, pokud se tyto materiály liší výrobními šaržemi;
• mezery jednotlivých dílců a jiné nepřesnosti (u Marmoleum® Click) , které byly viditelné u pokládky a přesto byla podlaha položena;
• zjevné fyzické vady existující již v okamžiku instalace a přesto byla podlaha položena, nebo poškození související s neodbornou nebo nešetrnou instalací;
• zjevné viditelné vady existující již v okamžiku instalace a přesto byla podlaha položena, nebo poškození související s neodbornou nebo nešetrnou instalací;
• změny a vady materiálu vzniklé důsledkem nedostatku stavby (např. podklad, vlhkost, klimatické podmínky);
• materiál, který nebyl položen kvalifikovaným odborníkem proškoleným společností Forbo, a který není držitelem certifikátu nebo osvědčení o absolvování kurzu na pokládku podlahové krytiny Forbo Marmoleum®.
V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NEMÁ SPOLEČNOST FORBO V RÁMCI TÉTO ZÁRUKY POVINNOST
NAHRADIT JAKÉKOLIV NÁKLADY VZNIKLÉ V DŮSLEDKU ODSTRANĚNÍ A NOVÉ INSTALACE
PODLAHOVÉ KRYTINY, JAKOŽ TO I SAMOTNÉ ODSTRANĚNÍ A INSTALACI, PŘEPRAVNÍ NEBO
JINÉ SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY.
Jak obdržíte plnění záruky?
Pokud je nutné vznést reklamační nárok v zákonem stanovené lhůtě, obraťte se na Vašeho dodavatele s
dokladem o koupi materiálu a s uvedeným výrobním číslem role. Ponechejte si veškeré informace a dokumenty do okamžiku, než bude problém vyřešen. Váš prodejce Vám pomůže zajistit určité řešení a zahájit
reklamační proces. Pokud budete potřebovat další pomoc, můžete nicméně kontaktovat zastoupení v ČR:
Forbo s.r.o., Novodvorská 994, 142 21 Praha 4, Tel. +420 239 043 011, email: info@forbo.cz
V případě, že k pokládce nebo údržbě nepoužijete předepsanou podlahovou nebo údržbovou chemii dle
„Příručky instalace podlah společnosti Forbo“ nebo „Příručky údržby podlah společnosti forbo“ tohoto záručního listu, je třeba k případné reklamaci přiložit písemné prohlášení dodavatele podlahové a údržbové chemie,
že jejich přípravky byly použity v souladu s technologickými postupy a druh použitého přípravku i způsob
aplikace nemá vliv na projevenou závadu.
Poté, co je společnosti Forbo reklamace oznámena, vyhrazuje si právo provést kontrolu Vaší podlahy svým
autorizovaným zástupcem, aby určila, zda je podlaha pro účely plnění dle této limitované záruky vadná. Za
tuto kontrolu se neplatí žádný poplatek. Jakákoliv výměna bude zajištěna pouze po kontrole výrobku společností Forbo a jejím odsouhlasením vadného stavu. Společnosti Forbo a jejím zástupcům musí být umožněn
přiměřený přístup k Vaší podlaze za účelem provedení kontroly a testování výrobku.
TATO ZÁRUKA LIMITOVANÉ VÝMĚNY JE JEDINOU A VÝHRADNÍ ZÁRUKOU POSKYTOVANOU
SPOLEČNOSTÍ FORBO A NAHRAZUJE VŠECHNY OSTATNÍ ÚSTNÍ NEBO PÍSEMNÉ ZÁRUKY, A S
VÝJIMKOU ZÁKONEM STANOVENÝCH, I VEŠKERÉ ZÁVAZKY NEBO POVINNOSTI SPOLEČNOSTI
FORBO. Společnost Forbo neuděluje žádné osobě nebo organizační jednotce (včetně jejích oblastních zástupců, dealerů nebo distributorů) oprávnění pro ni zřídit nějakou povinnost nebo odpovědnost ji jakkoliv zavazovat v souvislosti s jejími podlahovými krytinami.
CELKOVÁ, ÚPLNÁ A VÝLUČNÁ ODPOVĚDNOST SPOLEČNOSTI FORBO PODLE TÉTO ZÁRUKY
BUDE LIMITOVÁNA NA VÝMĚNU VADNÉHO VÝROBKU, JAK JE ZDE UVEDENO A NEPŘEKROČÍ
HODNOTU ZAKOUPENÉHO VADNÉHO VÝROBKU. SPOLEČNOST FORBO SE TOUTO ZÁRUKOU V
ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NEZAVAZUJE A Z PLNĚNÍ Z TÉTO ZÁRUKY VÝSLOVNĚ VYLUČUJE ÚHRADU
JAKÉKOLIV NÁHRADY ŠKODY.
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Příručka instalace podlah společnosti Forbo
Marmoleum®Click - pokládka
1. Vrchní vrstvu podlahoviny Marmoleum®Click tvoří přírodní linoleum, které je vyráběno výhradně z obnovitelných materiálů a proces jeho
výroby je v souladu s ekologicky příznivými postupy. Vrchní 2mm vrstva Marmoleum® je vyrobena tradiční technologií z přírodních surovin, které jsou po promíchání nalisovány za vysokého tlaku na nosnou vrstvu z jutové tkaniny. Poté je Marmoleum® nalisováno na kvalitní
HDF základovou desku s korkovým podkladem. Deska je opatřena na okrajích mechanickým zámkovým systémem. Marmoleum®Click je
dodáváno v panelech s rozměrem 90 x 30 cm a čtvercích s rozměrem 30 x 30cm, obojí v tloušťce 9,8 mm. Kombinací lamel a čtverců je
možné vytvářet zajímavé vzory a tím si vytvořit podlahu s individuálním vzhledem.
Marmoleum®Click není vhodné pro vlhké prostory, jako jsou koupelny, sauny atd.
2. Ačkoliv společnost Forbo zaručuje, že se na jejích výrobcích nevyznačují zjevné viditelné vady, společnost Forbo doporučuje, aby se zákazník a osoba, která výrobek instaluje, během instalace ujistili, že všechny desky jsou spojeny těsně bez mezer a že nemají žádné zjevné fyzické
vady. Pokud je v okamžiku instalace zaznamenána zjevná fyzická vada, neměla by být podlaha instalována. Všimněte si také, prosím, že
nažloutlá vrstva ze sušící místnosti je přirozeně se vyskytující součást procesu sušení lněného oleje v našich podlahách. Film je výraznější
na podlahových krytinách světlejších odstínů, je-li však vystaven světlu, velmi rychle zmizí a plně vyniknou pravé barvy podlahoviny
Marmoleum®Click. Proces trvá o něco málo déle při umělém světle a závisí na množství světla.
3. Podlahovina Marmoleum®Click se instaluje plovoucím způsobem bez nutnosti lepení na normalizovaný, tj. vyzkoušený a odpovídajícím způsobem připravený podklad. Zvláště je třeba dbát na to, aby podklad byl čistý, pevný, bez trhlin, hladký, suchý a rovný - maximální odchylka
rovinnosti může být 2mm měřeno 2m latí. Při zjištění nedostatků je nutné přistoupit k přípravě podkladu.
3.1. Příprava nevytápěných podkladů
Podklad mechanicky očistit a výkonným vysavačem důkladně vysát prach. Potom nanést vhodnou penetraci, např. Forbo Primer 210 pro
cementový a tekutý anhydritový/kalcium sulfátový potěr. Na tekutém anhydritovém potěru nechat penetraci schnout minimálně 24 hodin. Na
dobře vyschlou penetraci následně nanést podle namáhání vhodnou stěrkovou hmotou v potřebné tloušťce vrstvy, např. Egaline 310 nebo
Egaline 320. 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 1,25 CM %
anhydritových / kalcium sulfátových potěrů:
nejvíce 0,50 CM %.
3.2. Příprava vytápěných potěrů
Vytápěné potěry musí být ze strany stavby věcně a odborně vyhřáty a odstaveny dle diagramu ohřevu. Nejkratší doba po zhotovení 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 0,80 CM %
anhydritové / kalcium sulfátové potěry:
nejvíce 0,30 CM %.
Při pokládce podlahoviny Marmoleum® click 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.
Zásadně doporučujeme, aby kladení Marmoleum®Click bylo prováděno na vystěrkovaný podklad!
4. Před kladením je nutno zkontrolovat podle čísel šarží, zda všechny balíky Marmoleum®Click pochází z jedné výrobní šarže, aby nedošlo
k odchylkám barvy. Nikdy nekombinujte v jedné místnosti nebo více místnostech bez prahů různé výrobní šarže. Štítky z balení pečlivě
uschovat. Balíky Marmoleum®Click uskladňovat v neporušeném balení na plocho cca 2 dny v letním období a 4 dny v zimním období
v místnosti, ve které budou kladeny. Teplota v prostoru musí být přitom nejméně 17 °C a relativní vlhkost vzduchu ne více než 75 %.
5. V průběhu kladení musí být dodrženy následující klimatické podmínky:
teplota vzduchu a materiálu nejméně 17 °C,
teplota podlahy nejméně 15 °C
relativní vlhkost vzduchu nejvíce 75 %, nejméně 40 %
6. Pokládka:
• Podklad vždy pokrýt zábranou proti vlhkosti PE folií 0,2 mm. Okraje folie by měly být u zdi zdvižené do výšky cca 5 cm, spoje se musí
překrývat minimálně 20 cm a je nutné je přelepit speciální hliníkovou lepící páskou.
• Použijte vhodnou podložku, která utlumí kročejový hluk podlahy
• Po rozbalení balení Marmoleum®Click je nutné pečlivě zkontrolovat všechny desky na denním světle.
• Desky Marmoleum®Click je třeba klást se zachováním dilatační spáry 10mm od stěny a dalších pevných překážek. K dodržení potřebné
dilatace použijte klíny. Dilatační spáry jsou rovněž zapotřebí v případě, kdy rozměry plochy, na kterou bude Marmoleum®Click položeno
přesahují v některém směru 8m. Toto se zajistí položením vhodného přechodového profilu. Taktéž prostoty navazující na sebe je třeba vždy
oddělit vhodným profilem. Odpovídající odstup musí být zajištěn také u dveřních rámů. K zajištění tohoto přiložte odřez desky
Marmoleum®Click ke dveřnímu rámu a podél desky jej odřízněte. Následně zkraťte i křídlo dveří tak, aby mezi ním a povrchem podlahy
byl dostatečný prostor.
• U řezání Marmoleum®Click platí zásada, že deska musí vždy být otočená vrchní vrstvou na horu, tak aby se ostří pily zařezávalo do
nášlapné vrstvy.
• První řada desek se pokládá ke zdi, přičemž první deska je umístěna do levého rohu. Je vhodné pokládat desky rovnoběžně se směrem světla přicházejícího do místnosti.
• Odřízněte jazykovitá zakončení první desky na obou stranách, které budou přiléhat ke zdi. U všech ostatních desek položených v první řadě
se odřezávají pouze zakončení na delší straně. Desky jsou pak pochopitelně pokládány ke zdi oříznutou stranou.
• Druhá deska je pak přiložena svým čelem (kratší stranou) a jemně zasunuta do již položené první desky. Zkontrolujte, zda desky v první
řadě jsou položeny v rovné přímce. Tímto způsobem v práci pokračujte po celé délce místnosti a pokládejte jednu desku za druhou.
• Následně je třeba položit montážní klínky proti delší straně desky první řady.
• Přiřízněte další desku, kterou budete začínat druhou řadu, na délku cca 60cm (napínací vazba). Nyní tuto desku podložte montážními klínky a přitiskněte k první řadě. Další kompletní deska je pak zasunutá svým čelem do desky, podložené krátce předtím montážními klínky
s tím, že další klínky se umístí i pod ní. Deska je pevně přitlačená k již položené řadě. Pokračujte tímto způsobem, dokud nepoložíte desky
v celé délce místnosti. Pak odstraňte montážní klínky a přitlačte celou řadu dolů tak, že se její jazýčky pevně zaklesnou do drážek předchozí řady.
• Další řady desek jsou pak postupně pokládány v souladu s tímto schématem za dodržení podmínky, aby vzdálenost mezi čelními spoji nebyla menší než 30 cm.
• Při pokládce poslední řady desek umístěte nejprve desku nášlapnou vrstvou vzhůru na poslední řadu tak, že strana s drážkou směřuje ke
zdi. Použijte zbytkový kus desky Marmoleum®Click, vyznačte si na tuto desku obrys zdi a přiřízněte do potřebné velikosti. Pozor je třeba
zachovat 10mm dilatační spáru. Přiříznutou desku pak naplocho umístěte před předchozí řadu a jejich delší strany od sebe za pomocí
napínáku a zaklesněte.
• Podrobné pokyny k pokládce jsou přiloženy v každém balení Marmoleum®Click.
7. Po dokončení pokládky a kontrole položené plochy je možné osadit soklové a přechodové lišty, které překryjí dilatační spáry v celé místnosti.
8. Po dokončení pokládky je nutné provést základní údržbu podlahové krytiny.
9. Bezprostředně po pokládce je možné podlahu Marmoleum®Click začít používat.
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Příručka instalace podlah společnosti Forbo
Marmoleum® - pokládka
1. Podlahovina Marmoleum® je vyrobena tradiční technologií z přírodních surovin, které jsou po promíchání nalisovány za vysokého tlaku na
nosnou vrstvu z jutové tkaniny. Marmoleum® má charakteristické vlastnosti, které je nutno při kladení respektovat.
2. Ačkoliv společnost Forbo zaručuje, že se na jejích výrobcích nevyznačují zjevné viditelné vady, společnost Forbo doporučuje, aby se zákazník a osoba, která výrobek instaluje, 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. Všimněte si také, prosím, že nažloutlá vrstva ze sušící místnosti je přirozeně se vyskytující součást procesu sušení lněného oleje v našich podlahách. Film je výraznější na podlahových krytinách světlejších odstínů, je-li však vystaven světlu, velmi rychle zmizí a plně vyniknou pravé barvy podlahoviny Marmoleum®. Proces trvá o něco
málo déle při umělém světle a závisí na množství světla.
3. Podlahovina Marmoleum® se lepí celoplošně na normalizovaný, tj. vyzkoušený a odpovídajícím způsobem připravený podklad. Zvláště je
třeba dbát na to, aby podklad byl čistý, pevný, bez trhlin, rovný, hladký a suchý. Při zjištění nedostatků je nutné přistoupit k přípravě podkladu.
3.1. Příprava nevytápěných podkladů
Podklad mechanicky očistit a výkonným vysavačem důkladně vysát prach. Potom nanést vhodnou penetraci, např. Forbo Primer 210 pro
cementový a tekutý anhydritový/kalcium sulfátový potěr. Na tekutém anhydritovém potěru nechat penetraci schnout minimálně 24 hodin. Na
dobře vyschlou penetraci následně nanést podle namáhání vhodnou stěrkovou hmotou v potřebné tloušťce vrstvy, např. Egaline 310 nebo
Egaline 320. 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 0,50 CM %.
3.2. Příprava vytápěných potěrů
Vytápěné potěry musí být ze strany stavby věcně a odborně vyhřáty a odstaveny dle diagramu ohřevu. Nejkratší doba po zhotovení 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 0,30 CM %.
Při pokládce podlahoviny Marmoleum® 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.
Zásadně doporučujeme, aby kladení materiálu Marmoleum® bylo prováděno na vystěrkovaný podklad!
3.3. Forbo Flooring Systems (Quick Fit System)
Jinou metodou pro vyrovnání pevných podkladů je použití systému MDF www.mdfsystem.cz. Je to konstrukce vyvinutá firmou Forbo
Flooring Systems. MDF podkladový systém je ideální variantou úpravy podkladu tam, kde nemůže dojít k poškození původního povrchu (parkety, dlažba atd.). MDF podkladový systém se skládá z předlepené spodní desky MDF o tloušťce 3,0 mm s rozměry 60x120 cm, na níž se ve
vazbě "na půl cihly" umístí předlepená horní deska MDF o tloušťce 4,0 mm s rozměry 60x120 cm. Výsledkem je hladký podklad.
Desky MDF je třeba klást se zachováním dilatační spáry 6-10 mm 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 zpracováná vždy v kombinaci s pěnou Foam PE. V případě, že MDF podkladový systém se klade v kombinaci
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.
4. Linoleum je lepeno převážně disperzními lepidly bez rozpouštědel nebo s malým obsahem rozpouštědel, např. Eurosafe Lino Plus 514 nebo
Eurostar Lino Plus 614. Je nutno používat jen lepidla, která jsou výrobcem určena pro Marmoleum® (přírodní linoleum). Je třeba přesně dbát
upozornění na potřebné nanášené množství případně druh zubové lišty (B1; A2). Zubové lišty měnit každých max. 100 m2.
5. Před kladením je nutno zkontrolovat podle čísel šarží, zda linoleum pochází z jedné výrobní šarže, aby nedošlo k odchylkám barvy. Nikdy
nekombinujte v jedné místnosti nebo více místnostech bez prahů různé výrobní šarže rolí. V případě zpracování více rolí, musí být role
a jednotlivé pásy kladeny s čísly po sobě jdoucími. Štítky z balení pečlivě uschovat. V případě, že na stavbu byly dodány již řezy materiálu
Marmoleum®, tedy v neoriginálním balení z výroby a bez výrobních štítků, uschovejte si pro případnou reklamaci doklad o koupi a záruční
leták s číslem šarže.Podlahovina Marmoleum® se skladuje zabalená v suchu na stojato s potřebnou dobou na aklimatizaci v prostorách, kde
bude materiál kladen. Teplota v prostoru musí být přitom nejméně 17 °C a relativní vlhkost vzduchu ne více než 75%.
Nikdy nenechat hrubě přiřezané pásy linolea ležet na podkladu delší dobu nebo přes noc!
6. V průběhu kladení musí být dodrženy následující klimatické podmínky:
Teplota vzduchu a materiálu nejméně 17 °C, teplota podlahy nejméně 15 °C, relativní vlhkost vzduchu nejvíce 75%, nejméně 40%
7. Po rozbalení rolí v pořadí podle jejich čísel, následuje hrubé přiřezání pásů s asi 5 - 10 cm přesahem na každý pás. Přírodní linoleum se před
nalepením na délku smršťuje a na šířku roztahuje, proto jednotlivé pásy před kladením přemotejte dekorativní vrstvou směrem dovnitř. Při přiřezávání a zařezávání je nutno brát ohled na možné rozměrové změny, především ve spojích. Nezapomenout vždy odřezat obě hrany pásu
v šířce cca 1,5 cm i když později budou spoje utěsněny tavným drátem (hrany můžou být deformovány skladováním a jinou manipulaci).
Spoje by měly vést ve směru dopadu denního světla. Mezi podlahovou krytinou a všemi svislými plochami, jako jsou stěny, vestavěný nábytek atd., je třeba nechat mezeru cca 1mm, aby se zabránilo tvoření bublin.
Po nanesení lepidla (zpravidla zubování B1) se polovina pásů postupně vtlačí do mokrého lepidlového lože, konce pásů se opatrně zpětně prohnou kvůli odstranění pnutí.
Je nutno dbát na dobré smočení zad podlahové krytiny v lepidle, především ve spojích. Pokud se překročí otevřená doba lepidla, může to vést
k nedostatečnému smočení zad podlahoviny. Pod podlahovinou nesmí být uzavřen žádný vzduch. Pro dosažení celoplošného smočení zad
podlahoviny je nutno celý povrch dobře přitlačit např. korkovou deskou a nejlépe dodatečně také převálcovat (doporučujeme vícedílný válec
o váze cca. 65 kg a šířce cca. 40 cm). Toto provést, dokud lepidlo ještě nezaschlo a je schopno lepit, zpravidla 10 - 20 minut po položení,
nebo podle údaje výrobce lepidla. Nesmí být uzavřen žádný vzduch! Přitlačení a válcování se provádí nejdříve na šířku a potom na délku, aby
bylo možno odstranit případný uzavřený vzduch. Dutá místa, která je možno zjistit poklepem a konce pásů znovu přitlačit vyhlazovacím kladívkem.
8. Doporučujeme vždy utěsnit spáry svařovací šňůrou Marmoweld pro Marmoleum® s následným ošetřením spojů přípravkem WeldFinish. Při
zatavování spár je bezpodmínečně nutné dodržet vhodnou teplotu 280-320 oC na svařovacím přístroji. Tuto práci je možno provádět teprve
po dostatečném vytvrdnutí lepidla. Je proto nutno po položení dodržet čekací dobu nejméně 24 hodin, lépe však 2 až 3 dny. Dbejte doporučení výrobce lepidla. Pokud je čekací doba s ohledem na podmínky při tvrdnutí a schnutí příliš krátká, může dojít ke snížení lepivosti
v prostoru švů a tím ke zvednutí okrajů.
9. Po dokončení pokládky je nutné provést základní údržbu podlahové krytiny.
10. Dbejte na informace o používaných výrobcích uvedených v technických listech.
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Marmoleum® a Marmoleum® Click - údržba v bytových prostorech

Marmoleum® a Marmoleum® Click - údržba v bytových prostorech

1. Prevence
Prevence je nejlepší zpĤsob jak ochránit podlahovou krytinu, proto se doporuþuje umístČní þisticích rohoží pĜed vchodem a þisticích zón "Coral®" ve vstupních þástech bytĤ v
délce nejlépe 4 kroky (cca 3 metry). Tyto þisticí zóny dokáží absorbovat více než 5 litrĤ vody na m2 a tím úþinnČ zabrání pĜenesení neþistot na podlahovinu. Správné
každodenní bČžné þištČní a údržba je dalším a nezbytným krokem uživatele podlahové krytiny Marmoleum® a Marmoleum® Click k jeho naprosté spokojenosti s tímto
výrobkem.
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2. DĤvody údržby:
• Estetický - pro hezký vzhled
• Hygienický - prevence proti tvorbČ bakterií
• Životnost - prevence proti poniþení podlahové krytiny tvrdými þi ostrými þástmi neþistot
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3. Charakteristika
Marmoleum® a Marmoleum® Click jsou z výroby ošetĜeny povrchovou úpravou Topshield2, zabraĖující rychlému zneþištČní. Jedná se o speciální, velmi odolné povrchové
ošetĜení, které nemČní pĜirozené vlastnosti krytiny Marmoleum® a Marmoleum® Click, jako jsou antistatiþnost a antibakteriálnost, dokonce zlepšuje jeho LCA (Life cycle
Assessment - životní cyklus výrobku), protože jsou celkovČ sníženy náklady na þištČní a údržbu.
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4. ýištČní po pokládce
NovČ položenou podlahovou krytinu zbavte všech montážních zbytkĤ a prachu zametením a dĤkladným vysátím. VytĜete podlahu za pomoci mopu a pĜípravku Monel
smíchaným s vodou v pomČru 50 ml na 10 l vody. VytĜenou podlahu nechte uschnout. Podlahová krytina je pĜipravená k užívání.
Pokud je oþekáváno vysoké zatížení prostoru, e možné provést dodateþné ošetĜení: Za pomoci mopu s nízkým vlasem nebo mohérového aplikátoru naneste tenkou vrstvu
pĜípravku Monel smíchaným s vodou v pomČru 500 ml na 10l vody rozetĜením po celé podlaze. Takto ošetĜenou podlahu nechte dĤkladnČ vyschnout. V pĜípadČ potĜeby,
avšak nejdĜíve po 24 hodinách, je možné podlahu vyleštit leštícím strojem s bílým padem. Výsledkem bude jemnČ matný vzhled podlahy a nižší pĜilnavost neþistot.
DĤležité: MČjte na pamČti, že Marmoleum® Click je plovoucí podlaha složená z lamel, a i pĜesto, že je nosná HDF deska naimpregnovaná proti vlhkosti, je nutné se vyvarovat
vČtšího množství vody pĜi þištČní a údržbČ podlahy.
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5. BČžné denní þištČní
ýištČní provádíme rĤznými metodami
• Suché þištČní
Vysávání volných neþistot vysavaþem a vytírání prachu za pomoci prachového mopu (Dust Wiper) www.prachovymop.cz s prachovými utČrkami, kdy se stírá za sucha prach
a ostatní neþistoty z podlahy. Jedná se o rychlé, jednoduché, hygienické a ekonomické odstranČní neþistot z podlahy bez podporování rĤstu bakterií (nedodání vody).
• Vlhké þištČní
BČžné þištČní obnáší vysávání a vytírání mopem s pH neutrálním prostĜedkem Monel smíchaným s vodou v pomČru 50 ml na 10 l vody.
• OdstraĖování skvrn
Platí zásada, že skvrny se mají odstranit okamžitČ, jakmile se objeví, dĜíve než zaþnou vnikat do podlahoviny. Provádí se postupnČ od nejménČ drastického vodou navlhþeným
hadĜíkem, pĜípravkem Monel smíchaným s vodou nebo neĜedČným pĜípravkem Monel za pomoci zeleného padu, až po použití rozpouštČdel. Pro tyto pĜípady konzultujte
postup s odbornou firmou na þištČní podlahových krytin. Doporuþuje se vyzkoušet postup odstranČní skvrny na ménČ viditelném místČ.
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6. Údržba a ošetĜení
Vzhledem k charakteru zatížení prostoru a intenzitČ jeho využívání se doporuþuje v urþitých þasových intervalech základní þištČní a ošetĜení povrchu podlahové krytiny. V
závislosti na stupni zatížení a na zpĤsobu bČžného þištČní mĤže tato situace nastat napĜ. každých 12 mČsícĤ. Základním þištČním zbavíme podlahovou krytinu nánosĤ neþistot a
vrstev þisticích pĜípravkĤ použitých k dennímu þištČní.
K základnímu þištČní použijte pĜípravek Monel smíchaný s vodou v pomČru 50 ml na 10 l vody, který naneste ve vČtším množství (avšak jen v takovém, aby nedošlo k
nabobtnání spojĤ) na podlahovou krytinu za pomoci mopu. Lehce rozetĜete po podlaze za pomoci zeleného padu a nechte cca 10-15 minut pĤsobit. Poté podlahu zeleným
padem nebo kartáþem dĤkladnČ vydrhnČte a takto rozpuštČné neþistoty beze zbytku odstraĖte vysavaþem na vodu nebo dobĜe savými hadry. Celou plochu podlahy opakovanČ
vytĜete vČtším množstvím þisté vody (avšak jen takovým, aby nedošlo k nabobtnání spojĤ), až do úplného odstranČní zbytkĤ þisticího pĜípravku, kdy voda pĜestane "pČnit". Za
pomoci mopu s nízkým vlasem nebo mohérového aplikátoru naneste tenkou vrstvu pĜípravku Monel smíchaným s vodou v pomČru 500 ml na 10 l vody rozetĜením po celé
podlaze. Takto ošetĜenou podlahu nechte dĤkladnČ vyschnout. V pĜípadČ potĜeby, avšak nejdĜíve po 24 hodinách, je možné podlahu vyleštit leštícím strojem s bílým padem.
Výsledkem bude jemnČ matný vzhled podlahy a nižší pĜilnavost neþistot. V pĜípadČ, že po provedení základního þištČní zjistíte, že povrchové ošetĜení není již v plné kondici a
došlo k þásteþnému opotĜebení, je tĜeba provést renovaci vrchní vrstvy povrchového ošetĜení Topshield2.
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Vzhledem k charakteru zatížení prostoru a intenzitČ jeho využívání se doporuþuje v urþitých þasových intervalech základní þištČní a ošetĜení povrchu podlahové krytiny. V
závislosti na stupni zatížení a na zpĤsobu bČžného þištČní mĤže tato situace nastat napĜ. každých 12 mČsícĤ. Základním þištČním zbavíme podlahovou krytinu nánosĤ neþistot a
vrstev þisticích pĜípravkĤ použitých k dennímu þištČní.
K základnímu þištČní použijte pĜípravek Monel smíchaný s vodou v pomČru 50 ml na 10 l vody, který naneste ve vČtším množství (avšak jen v takovém, aby nedošlo k
nabobtnání spojĤ) na podlahovou krytinu za pomoci mopu. Lehce rozetĜete po podlaze za pomoci zeleného padu a nechte cca 10-15 minut pĤsobit. Poté podlahu zeleným
padem nebo kartáþem dĤkladnČ vydrhnČte a takto rozpuštČné neþistoty beze zbytku odstraĖte vysavaþem na vodu nebo dobĜe savými hadry. Celou plochu podlahy opakovanČ
vytĜete vČtším množstvím þisté vody (avšak jen takovým, aby nedošlo k nabobtnání spojĤ), až do úplného odstranČní zbytkĤ þisticího pĜípravku, kdy voda pĜestane "pČnit". Za
pomoci mopu s nízkým vlasem nebo mohérového aplikátoru naneste tenkou vrstvu pĜípravku Monel smíchaným s vodou v pomČru 500 ml na 10 l vody rozetĜením po celé
podlaze. Takto ošetĜenou podlahu nechte dĤkladnČ vyschnout. V pĜípadČ potĜeby, avšak nejdĜíve po 24 hodinách, je možné podlahu vyleštit leštícím strojem s bílým padem.
Výsledkem bude jemnČ matný vzhled podlahy a nižší pĜilnavost neþistot. V pĜípadČ, že po provedení základního þištČní zjistíte, že povrchové ošetĜení není již v plné kondici a
došlo k þásteþnému opotĜebení, je tĜeba provést renovaci vrchní vrstvy povrchového ošetĜení Topshield2.

7. Renovace povrchové úpravy Topshield2
Vzhledem charakteru prostoru a s tím spojeného stupnČ zatížení dojde þasem k opotĜebení ochranné vrstvy Topshield2, obzvlášĢ na více exponovaných místech. Neþekejte na
ochození ochranné vrstvy ze zbytku plochy podlahové krytiny, ale pĜistupte k renovaci povrchu.

7. Renovace povrchové úpravy Topshield2
Vzhledem charakteru prostoru a s tím spojeného stupnČ zatížení dojde þasem k opotĜebení ochranné vrstvy Topshield2, obzvlášĢ na více exponovaných místech. Neþekejte na
ochození ochranné vrstvy ze zbytku plochy podlahové krytiny, ale pĜistupte k renovaci povrchu.

1.

Renovace vrchní vrstvy Topshield2
Staré ochranné vrstvy, tvrdošíjné neþistoty a jiné usazeniny, které narušují vzhled povrchu, budou odstranČny. K odstranČní staré ochranné vrstvy použijte
odstraĖovaþ vhodný na pĜírodní linoleum , který naneste ve vČtším množství (avšak jen v takovém, aby nedošlo k nabobtnání spojĤ) na podlahovou krytinu za
pomoci mopu. Lehce rozetĜete po podlaze za pomoci zeleného padu a nechte potĜebnou dobu pĤsobit. Poté podlahu zeleným padem nebo kartáþem dĤkladnČ
vydrhnČte a takto rozpuštČné neþistoty beze zbytku odstraĖte vysavaþem na vodu nebo dobĜe savými hadry. Celou plochu podlahy opakovanČ vytĜete vČtším
množstvím þisté vody (avšak jen v takovém, aby nedošlo k nabobtnání spojĤ), až do úplného odstranČní zbytku þisticího pĜípravku, kdy voda pĜestane "pČnit".
Tímto krokem jste provedli dĤkladnou neutralizaci povrchu od þisticího roztoku.
Podlahovou krytinu nechte vyschnout. Za pomoci mohérového aplikátoru naneste tenkou vrstvu povrchového ošetĜení, vhodného pro pĜírodní linoleum rozetĜením po
celé podlaze jedním smČrem. Na dĤkladnČ vyschlou první vrstvu mĤžete nanést kolmo k první vrstvČ druhou vrstvu stejného použitého povrchového ošetĜení. Pro obnovení
polymerové ochranné vrstvy krytin Marmoleum® a Marmoleum® Click používejte pĜípravky na vodní bázi, které nezmČní pĜirozené vlastnosti tČchto podlahových krytin.
Koneþná pevnost a zatížitelnost se odvine od použitého ošetĜujícího pĜípravku, je tĜeba brát na tuto skuteþnost ohled.

1.

2.

Renovace základní vrstvy Topshield2
V pĜípadČ, že dojde k opotĜebení nebo poškození základní vrstvy povrchového ošetĜení, bude nutné jej odstranit až na základní materiál podlahové krytiny.
K odstranČní použijte odstraĖovaþ vhodný na pĜírodní linoleum , který naneste ve vČtším množství (avšak jen v takovém, aby nedošlo k nabobtnání spojĤ) na
podlahovou krytinu za pomoci mopu. Lehce rozetĜete po podlaze za pomoci zeleného padu a nechte potĜebnou dobu pĤsobit. Poté podlahu hnČdým nebo þerným
padem dĤkladnČ vydrhnČte a takto rozpuštČné neþistoty beze zbytku odstraĖte vysavaþem na vodu nebo dobĜe savými hadry. Tuto þinnost opakujte až do
momentu, kdy podlahovou krytinu zcela zbavíte zbytkĤ povrchového ošetĜení. Celou plochu podlahy opakovanČ vytĜete vČtším množstvím þisté vody (avšak jen
v takovém, aby nedošlo k nabobtnání spojĤ), až do úplného odstranČní zbytku þisticího pĜípravku, kdy voda pĜestane "pČnit". Tímto krokem jste provedli
dĤkladnou neutralizaci povrchu od þisticího roztoku.
Podlahovou krytinu nechte vyschnout. Za pomoci mohérového aplikátoru naneste tenkou vrstvu povrchového ošetĜení, vhodného pro pĜírodní linoleum rozetĜením po
celé podlaze jedním smČrem. Na dĤkladnČ vyschlou první vrstvu naneste kolmo k první vrstvČ druhou vrstvu stejného použitého povrchového ošetĜení. Pro obnovení
polymerové ochranné vrstvy krytin Marmoleum® a Marmoleum® Click používejte pĜípravky na vodní bázi, které nezmČní pĜirozené vlastnosti tČchto podlahových krytin.
Koneþná pevnost a zatížitelnost se odvine od použitého ošetĜujícího pĜípravku, je tĜeba brát na tuto skuteþnost ohled.

2.

O vhodnosti výbČru použitých pĜípravkĤ se poraćte se svým dodavatelem.
Na renovaci povrchového ošetĜení doporuþujeme poptat odbornou údržbovou firmu.

O vhodnosti výbČru použitých pĜípravkĤ se poraćte se svým dodavatelem.
Na renovaci povrchového ošetĜení doporuþujeme poptat odbornou údržbovou firmu.

UpozornČní: U všech mokrých procesĤ nanášejte pĜípravky jen v takovém množství, aby nedošlo k nabobtnání spojĤ. SpeciálnČ s velkou péþí je tĜeba pracovat u podlahové
krytiny Marmoleum® Click, kdy je nutné pĜípravky k odstranČní starých vrstev nanášet jen v rozsahu malých ploch, aby nedošlo k nabobtnání spojĤ.
Dbejte na informace o použitých materiálech uvedených v jejich technických listech.
ProstĜedky uchovávejte mimo dosah dČtí! V pĜípadČ požití vyhledejte ihned lékaĜskou pomoc!
Používejte ochranné rukavice! Skladujte v suchém a chladném místČ! Nevystavujte mrazu!

UpozornČní: U všech mokrých procesĤ nanášejte pĜípravky jen v takovém množství, aby nedošlo k nabobtnání spojĤ. SpeciálnČ s velkou péþí je tĜeba pracovat u podlahové
krytiny Marmoleum® Click, kdy je nutné pĜípravky k odstranČní starých vrstev nanášet jen v rozsahu malých ploch, aby nedošlo k nabobtnání spojĤ.
Dbejte na informace o použitých materiálech uvedených v jejich technických listech.
ProstĜedky uchovávejte mimo dosah dČtí! V pĜípadČ požití vyhledejte ihned lékaĜskou pomoc!
Používejte ochranné rukavice! Skladujte v suchém a chladném místČ! Nevystavujte mrazu!

Renovace vrchní vrstvy Topshield2
Staré ochranné vrstvy, tvrdošíjné neþistoty a jiné usazeniny, které narušují vzhled povrchu, budou odstranČny. K odstranČní staré ochranné vrstvy použijte
odstraĖovaþ vhodný na pĜírodní linoleum , který naneste ve vČtším množství (avšak jen v takovém, aby nedošlo k nabobtnání spojĤ) na podlahovou krytinu za
pomoci mopu. Lehce rozetĜete po podlaze za pomoci zeleného padu a nechte potĜebnou dobu pĤsobit. Poté podlahu zeleným padem nebo kartáþem dĤkladnČ
vydrhnČte a takto rozpuštČné neþistoty beze zbytku odstraĖte vysavaþem na vodu nebo dobĜe savými hadry. Celou plochu podlahy opakovanČ vytĜete vČtším
množstvím þisté vody (avšak jen v takovém, aby nedošlo k nabobtnání spojĤ), až do úplného odstranČní zbytku þisticího pĜípravku, kdy voda pĜestane "pČnit".
Tímto krokem jste provedli dĤkladnou neutralizaci povrchu od þisticího roztoku.
Podlahovou krytinu nechte vyschnout. Za pomoci mohérového aplikátoru naneste tenkou vrstvu povrchového ošetĜení, vhodného pro pĜírodní linoleum rozetĜením po
celé podlaze jedním smČrem. Na dĤkladnČ vyschlou první vrstvu mĤžete nanést kolmo k první vrstvČ druhou vrstvu stejného použitého povrchového ošetĜení. Pro obnovení
polymerové ochranné vrstvy krytin Marmoleum® a Marmoleum® Click používejte pĜípravky na vodní bázi, které nezmČní pĜirozené vlastnosti tČchto podlahových krytin.
Koneþná pevnost a zatížitelnost se odvine od použitého ošetĜujícího pĜípravku, je tĜeba brát na tuto skuteþnost ohled.
Renovace základní vrstvy Topshield2
V pĜípadČ, že dojde k opotĜebení nebo poškození základní vrstvy povrchového ošetĜení, bude nutné jej odstranit až na základní materiál podlahové krytiny.
K odstranČní použijte odstraĖovaþ vhodný na pĜírodní linoleum , který naneste ve vČtším množství (avšak jen v takovém, aby nedošlo k nabobtnání spojĤ) na
podlahovou krytinu za pomoci mopu. Lehce rozetĜete po podlaze za pomoci zeleného padu a nechte potĜebnou dobu pĤsobit. Poté podlahu hnČdým nebo þerným
padem dĤkladnČ vydrhnČte a takto rozpuštČné neþistoty beze zbytku odstraĖte vysavaþem na vodu nebo dobĜe savými hadry. Tuto þinnost opakujte až do
momentu, kdy podlahovou krytinu zcela zbavíte zbytkĤ povrchového ošetĜení. Celou plochu podlahy opakovanČ vytĜete vČtším množstvím þisté vody (avšak jen
v takovém, aby nedošlo k nabobtnání spojĤ), až do úplného odstranČní zbytku þisticího pĜípravku, kdy voda pĜestane "pČnit". Tímto krokem jste provedli
dĤkladnou neutralizaci povrchu od þisticího roztoku.
Podlahovou krytinu nechte vyschnout. Za pomoci mohérového aplikátoru naneste tenkou vrstvu povrchového ošetĜení, vhodného pro pĜírodní linoleum rozetĜením po
celé podlaze jedním smČrem. Na dĤkladnČ vyschlou první vrstvu naneste kolmo k první vrstvČ druhou vrstvu stejného použitého povrchového ošetĜení. Pro obnovení
polymerové ochranné vrstvy krytin Marmoleum® a Marmoleum® Click používejte pĜípravky na vodní bázi, které nezmČní pĜirozené vlastnosti tČchto podlahových krytin.
Koneþná pevnost a zatížitelnost se odvine od použitého ošetĜujícího pĜípravku, je tĜeba brát na tuto skuteþnost ohled.
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Záruční registrační formulář

K usnadnění možných vyřízení záručních požadavků vyplňte kompletně tento formulář co nejdříve po zakoupení našich výrobků a jeho kopii společně s kopií kupního dokladu pošlete na adresu Forbo, s. r. o.
1.

2.

kupující:

..........................................................................................................

ulice:

..........................................................................................................

město:

..........................................................................................................

psč:

..........................................................................................................

telefon:

..........................................................................................................

e mail:

..........................................................................................................

prodejce:

..........................................................................................................

ulice:

..........................................................................................................

město:

..........................................................................................................

psč:

..........................................................................................................

telefon:

..........................................................................................................

Instalační informace:
Jak byla provedena pokládka podlahoviny:

 sám

 předložen certifikát na pokládku

 podlahářská firma

Prosím, označte použitý materiál:
• zakoupil(a) jsem podlahovou krytinu Marmoleum® v rolích.
počet metrů čtverečních: ..................
• zakoupil(a) jsem Marmoleum® Click – panely.
počet metrů čtverečních: ..................
• zakoupil(a) jsem Marmoleum® Click – čtverce.
počet metrů čtverečních: ..................
Výrobní číslo výrobku: .......................................................
Datum zakoupení/ instalování výrobku: ..............................

Podpis / razítko prodejce:

