
 A1 PURO CLiC informace o montáži a údržbě 
1. CHARAKTERISTIKA 
A1 PURO CLiC je heterogenní vinylová podlahová krytina v dílcích s 4-stranným zámkovým systémem Dreamclick®, vyráběna dle 
normy EN 10582 a určena k použití v interiérech obytných budov. A1 PURO CLiC 40 je vhodný zejména pro rezidenční prostory. 
A1 PURO CLiC 55 je vhodný i pro komerční nebo veřejné prostory např. obchody, hotely a kanceláře. 
 
2. PŘÍPRAVA 

2.1 Nástroje, příslušenství 
Podlahářský nůž, pokosová pila nebo řezačka, tužka, měřidlo a dilatační klíny. 
 
 

2.2 Podklad 
Pečlivá příprava podkladu je pro dokonalý vzhled a funkčnost podlahoviny velmi důležitá. Hrubost nebo 
nerovnost podkladu větší než 3 mm na 1 m může vést k nerovnému a nevzhlednému povrchu podlahoviny. 
Současně může způsobovat nadměrné lokální opotřebení v místech nerovností. Povrch podkladu je třeba před 
pokládkou vyčistit a odstranit z něho veškeré nečistoty, které by mohly potenciálně poškodit nově položenou 
podlahu. Podklad by měl být dokonale pevný, rovný, suchý a čistý bez prachu, mastnoty a barviv. Nežádoucí jsou i 
nezafixované a nezatmelené praskliny podkladu, z něhož je také třeba odstranit veškeré vrstvy textilií i filcu. 

 
Nerovnost podkladu smí být maximálně 3 mm na 1 m. Pokud je nerovnost větší, podklad je třeba upravit nebo vyrovnat 
stěrkovou hmotou. Podklad je třeba pečlivě zkontrolovat, zda nevykazuje známky vlhkosti, která musí být vždy bezpodmínečně 
odstraněna nebo neprodyšně uzavřena. Není nezbytné vyrovnávat spáry u podkladu z keramické dlažby. A1 PURO CLiC lze 
instalovat na betonový povrch, dlaždice, dřevo a většinu existujících tvrdých podlahových povrchů za předpokladu, že stávající 
povrch je hladký nebo ho lze vyhladit. Maximálně přípustný obsah vlhkosti v podlahovém potěru je 3 % CM při max. vlhkosti 
vzduchuc 75 % RH při min. teplotě 20°C. Pokud si nejste kvalitou Vašeho podkladu jistí, kontaktujte odborného dodavatele. I 
když podlahovina A1 PURO CLiC není citlivá na vlhkost, její nadměrná úroveň může vést k tvorbě plísní na povrchu podkladu. 
 
Při instalaci doporučujeme použít podložku DreamTec+, která napomáhá snižování hluku. V případě, že nemáte voděodolný 
podklad (např. dřevěné podlahy), ve vlhkých prostorech, jako jsou koupelny, doporučujeme instalovat voděodolnou fólii. 
 

3. OPATŘENÍ 
A1 PURO CLiC není vhodný pro venkovní použití, sauny nebo solária. Instalace v prosluněných místnostech je možná, pokud 
teplota slunečního záření nepřekročí 60 ⁰C. Nevystavujte podlahovinu dlouhodobě extrémnímu slunečnímu záření. Vysoké 
teploty a prudké teplotní změny mohou podlahovinu poškodit. A1 PURO CLiC je navržen pouze pro použití v místnostech 
s regulovanou teplotou. 
 

3.1 Aklimatizace a příprava 
Před pokládkou nechte podlahu v neotevřeném balení aklimatizovat při pokojové teplotě po dobu nejméně 48 
hodin. Balíky dílců položte vodorovně na připravený podklad dekorem nahoru. Ideální pokojové podmínky jsou 
mezi 18 a 25 °C. Udržujte tuto teplotu také během instalace.  
 
Před začátkem instalace se ujistěte, že jste spokojeni s bezvadným stavem dodaných vinylových dílců. Nelze totiž 
reklamovat viditelné vady u zboží, které již bylo nainstalováno. Abyste minimalizovali riziko odlišnosti odstínů 

nebo lesku na povrchu dílců, měli byste kombinovat a spojovat dílce z více balení najednou. Takto zajistíte přirozenější vzhled 
dekoru. Podlahy A1 PURO CLiC by se měly instalovat jako plovoucí podlahy, což znamená, že by jim mělo být umožněno se 
pohybovat kterýmkoliv směrem tak, aby měly dostatek prostoru směrem ke všem stěnám nebo pevným objektům, tj. 
nezatěžovat těžkým nebo vestavěným nábytkem ani pevně nespojovat s podkladem. 
 

3.2 Podlahové topení 
A1 PURO CLiC je kompatibilní s podlahovým vytápěním a chladicími systémy za předpokladu, že teplota vytápěného podkladu 
nepřesáhne 27 ⁰C. Vypněte podlahové topení 24 hodin před pokládkou, během pokládky ponechte vypnuté a zapněte až za 24 
hodin po pokládce. V případě elektrického podlahového topení doporučujeme nepřekračovat 60 W/m
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. Za 24 hodin od ukončení 

pokládky začněte pravidelně zvyšovat teplotu podlahového topení každý následující den o 5 ⁰C. 
 

4. INSTALACE 
Největší doporučená plocha instalace vcelku je 20 x 20 m. Dilatační spára musí být vždy mezi dveřmi a na ploše 
delší než 20 m. Je důležité ponechat 8mm dilatační spáru u stěn místnosti, okolo sloupů, komínů, prahů apod. 
 
Před instalaci zkontrolujte, zda jsou dílce bez viditelných vad! Změřte si přesně místnost, abyste mohli vhodně 
naplánovat rozložení řad dílců. Díky tomu budete moci stanovit, zda první řadu bude třeba podélně zaříznout. 

První a poslední řada by měly být širší než 5 cm. Pokud první řadu dílců nebude nutné zúžit, bude třeba oříznout na jedné straně 
alespoň jejich zámky tak, aby začištěný okraj dílce směřoval ke stěně.  



Dílce spojujte lehce do sebe. Pro spojení zámků nepoužívejte kladivo. Dílce zařezávejte nožem na straně dekoru. Při zakládání 

další řady se vždy ujistěte, že příčné spoje dílců jsou mezi sousedními řadami od sebe vzdáleny nejméně 25 cm. Zbylou část 
posledního dílce z dokončené řady použijte k založení řady další (za předpokladu, že je zbytek minimálně 30 cm dlouhý). Dílce A1 
PURO CLiC můžete spojovat různým způsobem. Doporučujeme: od druhé řady vždy spojte nejprve krátkou stranu dílce a poté 
stranu dlouhou. Zbylé dílce si uschovejte pro případné budoucí opravy. 
 
5. DOKONČENÍ 
Pro co nejlepší výsledek vždy používejte doporučené příslušenství z nabídky A1 PURO. 
Soklovou lištu připevňujte vždy ke stěně, nikoliv k podlaze. 

 
6. POKYNY K UŽÍVÁNÍ 
Abyste prodloužili životnost podlahoviny, je důležité ke všem vchodům umístit rohožky. Zabráníte tak vniknutí ostrých 
venkovních nečistot z obuvi do místnosti. Pod nohami nábytku nebo pod těžkými objekty používejte plstěné podložky. 
Nepoužívejte gumové koberce nebo podložky. U kancelářských křesel používejte měkká negumová kolečka. Dlouhodobý kontakt 
gumovým materiálu s povrchem podlahoviny může způsobit trvalé skvrny. 
 
7. POKYNY K ÚDRŽBĚ 

7.1 První čištění 
Nejprve zameťte nebo vysajte všechny nečistoty z podlahy. Poté podlahovinu umyjte vodou s naředěným  vhodným čisticím 
přípravkem. Proces čistění opakujte nejméně dvakrát, dokud voda nezůstane čistá. Nanášet další ochranný povlak na povrch 
podlahoviny kvůli snadnějšímu čištění není nutné.  

7.2 Pravidelný úklid 
Pro pravidelný úklid je vhodný vysavač nebo vlhký mop. Při stírání používejte vodu a vhodný čisticí prostředek pro vinylové 
podlahoviny. Nerozlévejte vodu po podlaze, zbytky vody důkladně vytřete a vysušte. Mějte na paměti, že navlhčená podlaha 
může být kluzká. Skvrny a jiné stopy nečistot by měly být co nejdříve setřeny. Nepoužívejte rozpouštědla na bázi chlóru. Nikdy 
podlahu nevoskujte ani nelakujte. Nikdy nepoužívejte ošetřující prostředky obsahující vosk nebo olej. 
 

8. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY 
Záruka pro prvního uživatele: Na vinylové dílce A1 PURO CLiC se za obvyklých podmínek užívání vztahuje záruka na veškeré 
výrobní vady, a to od data nákupu až po převzetí původním zákazníkem. Tato záruka zahrnuje veškeré abnormální zhoršování 
stavu tohoto výrobku za předpokladu, že jsou dílce A1 PURO CLiC instalovány, používány a udržovány v souladu s uvedenými 
pokyny. Tato záruka také zahrnuje nahrazení dílců A1 PURO CLiC, které byly uznané vadnými, za dílce A1 PURO CLiC ekvivalentní 
nebo podobné kvality z produktové řady, která existuje v době reklamace. Tato záruka za žádných okolností nezahrnuje finanční 
náhradu nebo krytí nákladů na odstranění či reinstalaci. 

 
Tato záruka nezahrnuje: 
 Běžná opotřebení. 

 Jakékoliv mechanické poškozeni nebo jiné změny způsobené používáním v rozporu s pokyny k instalaci výše. 

 Nehody, nesprávné používání nebo zneužívání. 

 Poškození způsobené nesprávnými metodami čištění nebo nevhodnými čisticími prostředky. 

 Poškozeni v důsledku umístění těžkých křesel nebo nábytku: pod křesly a nábytkem doporučujeme používat plstěné 
podložky, aby se snížilo riziko povrchových škrábanců a poškození. 

 Poškozeni v důsledku styku s pískem nebo kamínky: z vnitřní i vnější strany všech dveří vedoucích ven doporučujeme 
používat rohožky. Předejdete tak přenosu kamínků na podlahu. 

 Poškození poškrábáním. 
Pokud zaznamenáte vadu, kontaktujte vašeho dodavatele nejpozději do dvou týdnů s originální účtenkou k nákupu. 

 
9. PRÁVNÍ INFORMACE 
Tento dokument představuje obecné pokyny k instalaci založené na posledních dostupných informacích výrobce. Pro nejlepší 
výsledek funkčnosti podlahy a platnost záruky by měly být tyto pokyny pečlivě dodržovány. 
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