
NÁVOD NA POKLÁDKU PODLAHY ID CLICK ULTIMATE 
 
A - NÁRADIE NA POKLÁDKU ID CLICK ULTIMATE 
 
• Nôž s rovnou čepeľou 
• Ochranné rukavice 
• Palička s bielou gumovou hlavou 
• Skladací meter/meracia páska 
• Ceruzka/príložník 
• Dilatačné klinky 
• Píla vykružovačka 
• Scriber 
 
DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE PRED POKLÁDKOU 
 
B.1 Kontrola materiálu 
Presvedčte sa o bezchybnosti materiálu pred tým, 
ako začnete pracovať. Už narezanú alebo položenú 
podlahu nemožno reklamovať. Aby bola zaistená 
homogénnosť farieb a dizajnu, použite pri inštalácii 
súvislej plochy vždy rovnaké číslo výrobnej šarže. 
 
B.2 Aklimatizácia 
iD Click Ultimate musí byť aklimatizované minimálne 
24 hodín v mieste pokládky podľa nižšie uvedených 
podmienok. 
 
B.3 Klimatické podmienky 
iD Click Ultimate musí byť inštalované pri izbovej 
teplote v rozmedzí 15°C - 30°C. Teplota podkladu pri 
pokládke nesmie byť nižšia ako 10°C. 
 
B.4 Vlastnosti podkladu 
B.4 Vlastnosti podkladu 
Pripravte podklad podľa platných noriem vo vašej 
krajine. Podklad musí byť rovný, pevný a nesmie byť 
vystavený vzlínajúcej vlhkosti. Povolené podklady 
najdete nižšie. Maximálna prípustná nerovnosť 
môže byť 3mm na dvojmetrovú kovovú latu. Textilné 
podlahoviny musia byť odstránené. V zásade 
odporúčame odstranenie všetkých podlahovín. 



Pokládku iD Click Ultimate neodporúčame v týchto 
prípadoch: 
• Väčšie nerovnosti podkladu (nad rámec platnej 
normy) 
• Praskliny v podklade 
• Nedostatočne vysušený podklad 
• Nedostatočne pevný, porézny alebo hrubý podklad 
• Znečištený podklad (napr. olejom, voskom, lakom 
alebo zvýškami náteru) 
• Rozdiel vo výške medzi povrchom podkladu a 
nadväzujúcimi stavebnými prvkami 
• Nevyhovujúca teplota podkladu (pod 15°C) 
• Teplota v miestnosti nižšia ako 15°C a vyššia ako 
27°C 
• Chýbajúce potvrdenie o vykonaní vykurovacej 
skúšky 
• Teplota vyššia ako 27°C na povrchu podlahového 
kúrenia. 
Povolené podklady: 
• Laminát/parkety 
• Kamenné podlahy, mramor 
• Dlaždice (požiadavky na veľkost škár: 
< 8 mm šírka/< 3 mm hĺbka) 
• Krytiny z kompaktného PVC a linolea 
• Opravnené minerálne potery: nové alebo upravené 
• Pri použití neprípustných podkladov zaniká 
záruka. 
 
C - POKLÁDKA 
 
C.1 Smer pokládky 
Pri pokládke pracujte vždy zľava doprava. V miestnosti 
kláďte jednotlivé lamely v smere svetla. V dlhých 
a úzkych miestnostiach (napr. chodby) môžeme, 
iD Click Ultimate pokládať v smere dĺžky miestnosti. 
 
C.2 Pokládka 
Použite vhodné dilatačné klinky a vytvorte po 
celom obvode dilatačnú škáru šírky min. 6 mm. TIP: 
Namiesto dilatačných klinkov možno použiť odrezky 
podlahy. Dodržujte dilatačná škáru 6 mm od všetkých 



predmetov v miestnosti ako sú napr. rúry, dverné 
rámy atď. V zásade tieto š k á r y nesmú byť vyplnené 
silikónom, elektrickými káblami alebo inými prvkami. 
 
C.3 Použitie silikónu je povolené iba v týchto 
výnimočných prípadoch: 
• vlhké miestnosti: 
Vyplnenie rohových škár vo vlhkých miestnos-tiach 
s max. rozlohou 1 12m2 ako kúpeľne, či kuchyne, 
aby nedošlo k prieniku vody cez dilatačnú škáru pod 
inštalovanú podlahu, može byť mäkkým silikónom. 
U väčších plôch vystavených vlhkosti doporučujeme 
škáry zabezpečiť izolačnou páskou a následne zaplniť 
silikónom alebo použiť soklovú lištu s izolačnou 
hranou. 
• zárubne: 
Vo výnimočných priípadoch, keď nie je možné zárubne 
skrátiť odporúčame medzeru 6mm pre dilatačnú 
škáru, ktorá môže byť vyplnená mäkkým silikónom. 
Ak je možné zárubne skrátiť, je nutné dodržať od steny 
dilatačnú škáru 6 mm. 
 
C.4 Pokládka 
Položte prvú lamelu perom smerom k stene a 
rovnakým spôsobom inštalujte ďalšie lamely zľava 
doprava. Uistite sa, že druhá lamela je zasunutá 
perom dole do drážky predchádzajúcej lamely, 
zaklopte smerom dole a jemne poklepte gumovou 
paličkou. Pri pokládke druhého radu umiestnite ľavú 
lamelu (s dĺžkou minimálne 30 cm) do dlhej drážky 
už položeného radu lamiel pod uhlom približne 30° 
a pomocou mierného tlaku sklopte dolu. Vezmite 
ďalšiu lamelu a umiestnite ju tiež pod uhlom 30° v 
pozdĺžnom smere na lamelu v prvom rade, ktorý bol 
už inštalovaný, a zarovnajte ju, ako je popísané vyššie. 
ToTo metódou sa inštalujú aj ostatné rady. 
Uistite sa, že koncové spoje lamiel sú odsadené 
najmenej o 30 cm, aby bolo dosiahnuté stabilnej 
inštalácie. Pri pokládke posledného radu sizmerajte 
vzdialenosť medzi stenou a už položeným radom a 
preneste ju na lamelu. 



Posledný položený rad by mal byť široký aspoň 
polovicu šírky lamely. Nezabudnite na minimálne 
6mm dilatačnú škáru medzi posledným radom a 
stenou. Ak stena nie je rovná, prvý rad musí byť 
zrezaný podľa profilu steny scriberom, aby bola vždy 
zabezpečena diletačná škára minimálne 6mm pozdĺž 
celej miestnosti. 
 
C.5 Dilatačné klinky vo väčších plochách 
Diletačná škára by mala byť 1mm na bežný meter 
inštalovaný, minimálne 6mm a maximálne 12mm. 
Miestnosti s neprerušenou plochou väčšou ako 
400m2 môžu byť položené vcelku za predpokladu, 
že odstup od stien bude dvojnásobný, teda 12mm. 
Minimálna diletačná škára 6mm. Plocha by v jednom 
smere nemala presiahnuť dĺžku 20m. U extrémne 
úzkych a dlhých miestností je nutné použiť dilatačné 
profily. Ak je miestnosť prerušená stavebnými 
prvkami, ako sú stĺpy, deliace priečky a priechody, 
dodržte dilatačné škáry 6mm okolo týchto prvkov. Pri 
inštalácii soklových líšt, prechodových a ukončovacích 
profilov majte na pamäti, že tieto profily nesmiete 
pevne spojiť s podlahou. Ak budete potrebovať 
ďalšie informácie, prosím, obráťte sa na obchodného 
zástupcu spoločnosti Tarkett. 
Dôležité pokyny na dokončenie pokládky 
• Odstráňte vymedzovacie podložky. 
• Pred finálnou inštaláciou líšť alebo profilov 
musia byť všetky odrezky a zbytky odstránené z 
diletačných škár. 
• iD Click Ultimate nesmie byť nikdy blokovaný alebo 
fixovaný k podkladu, podložke, nábytku alebo iným. 
Používajte rohožky alebo čistiace zóny, zamedzíte 
nadmernému znečisteniu povrchu. 
• Ošetrite nohy nábytku tak, aby nedošlo k 
poškrabaniu povrchu. Nikdy nešúchajte tažke 
predmety alebo nábytok po podlahe, zdvihnite ich. 
• Dbajte na to, abykancelárske stoličky mali 
zodpovedajúce, mäkké kolieska typu W. Pre 
zvýšenú ochanu použite podložku pod pracovný 
stôl a stoličku. 



• Ak sú práce dokončené, ale zatiaľ nedošlo 
k odovzdaniu konečnému zákazníkovi, 
doporučujeme aplikáciu ochrannej fólie 
TarkoProtect. 
 
Zvláštnosti a vynímočné situácie 
• Aktimatizácia produktu je povinná 24h pred 
inštaláciou a v miestnosti musí byť teplota medzi 
15°C a 30°C hlavne pri nasledovných podmienkach: 
nevykurované priestory, zimné záhrady alebo 
priestory s priamym slnečným žiarením / južne 
orientované terasy. 
• Zmeny teploty po inštalácii nie sú žiadané, ale 
sú povolené v rozmedzí od 10°C do 60°C (teplota 
meraná nad podlahou). Je dôležité túto teplotu 
dodržiavať počas celého životného cyklu podlahy a 
snažiť sa minimalizovať teplotné rozdiely. 
• Ak inštalujete iD Click Ultimate rizikových 
priestoroch s výrazným kolísaním teploty, diletačné 
škáry môžu byť zdvojnásobené na 12mm, aby sa 
zabezpečila inštalácia po celom obvode a pri 
všetkých pevných bodoch v priestore. 
• Farebná kolieska alebo nohy nábytku na báze 
kaučuku (napr. kolieska vozíkov, pneumatiky) môžu 
pri dlhodobom kontakte s vinylovou podlahou 
spôsobiť neodstrániteľné škvrny. 
• Ťažké zariadenia (kuchynské linky, skrine) by mali 
byť inštalované najprv a nie položené na iD Click 
Ultimate s ohľadom na diletačnú škáru 6mm okolo 
zariadenia alebo nôh nábytku 
 
Čistenie a údržba 
Po pokládce celú podlahu vyčistite. Podlahu môžete 
zametať, vysávať alebo vytierať. Na hrubé nečistoty 
použite kefu a čistiaci prostriedok s neutrálnym 
pH. Všetky agresívne nečistoty alebo nečistoty 
spôsobujúce škvrny musia byť okamžite odstránené. 


