
PODMIENKY PRE MONTÁŽ DREVENÝCH PODLÁH NA SYSTÉMY 
PODLAHOVÉHO VYKUROVANIA A VYSÚŠANIE SÁLAVO 

VYKUROVANÝCH CEMENTOVÝCH a ANHYDRIDOVÝCH PODKLADOV. 

Drevené podlahy nie sú vhodné pre montáž na ele-
ktrické podlahové systémy!

Cementový alebo anhydridový podklad by mal byť 
prevedený v súlade so špecifikáciami a štandardami 
výrobcu. Musí byť rovný, kompaktný, suchý, bez trhlín a 
čistý. Vykurovacie hadice by sa mali správne umiestniť 
najmenej 35 mm pod povrchom, aby sa zaistila rovnaká 
distribúcia tepla. Pokiaľ vykurovacie hadice nie sú uložené 
dostatočne hlboko, môžu spôsobiť extenzívne otváranie 
spojov v položenej podlahe. Najvyššia prípustná vlhkosť 
pre montáž drevených podláh je 1,8% u cementových pod-
kladov a 0,3% pri anhydridových podkladoch.
Po 21 dňoch odporúčanej doby vysúšania podkladu (min. 
7 dní u anhydridových podkladov), môže byť vykurovanie 
spustené pri dodržaní následovných teplôt:

1. deň …………………………………………….…. 25 oC
2. deň ……………………………………………….. 30 oC
3. deň …………………………………………….…. 35 oC 
4. deň ……………………………………………….. 40 oC
5. deň …………………………………………….…. 45 oC
6. deň ……………………………………………….. 50 oC
7. deň ……………………………………………….. 55 oC
8. -20. deň ……………………………….............. 55 oC
21. deň ……………………………………………... 50 oC
22. deň ……………………………………………... 45 oC
23. deň ……………………………………………... 40 oC
24. deň ……………………………………………... 35 oC
25. deň ……………………………………………... 30 oC
26. deň ……………………………………………... 25 oC
27. deň ………………………………………….….. Metóda
merania vlhkosti CM metódou.

Montáž drevenej podlahy by 
nemala byť začatá pokiaľ ob-
sah vlhkosti v podklade nie 
je v súlade s požiadavkami 
a štandardami pre takúto 
montáž. Ak tomu tak nie je, 
potom vysúšanie by malo 
pokračovať s teplotou 40°C, 
pokiaľ nedosiahneme pred-
písanú hodnotu vlhkosti v pod-
klade. Je potrebné zabezpečiť 
adekvátnu ventiláciu 
priestorov ( nie prievan). 
Postupne by sa teplota mala 
znižovať a 2-3 dni pred samot-
nou montážou sa vykurovanie 
odstaví. Odporúčaná teplota, 
ktorá by sa mala následne 
udržiavať je 18°C. Tri dni po 
montáži sa môže vykurovanie 
opäť zapnúť a postupne by malo dosahovať prevádzkovú 
teplotu.

Ak je už drevená podlaha namontovaná, povrchová teplo-
ta vykurovaného podkladu by nemala presiahnuť 25°C. 
Relatívna vlhkosť vzduchu by sa mala pohybovať v roz-
medzí od 50 do 60%.
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•Izolačný materiál
•Drevená podlaha
•Lepidlo
•Nivelačná hmota
•Cementový alebo anhydri    
  dový podklad so sálavými    
  vykurovacími hadicami
•Izolácia
•PVC fólia
•Podlaha


