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POKYNY PRO POKLÁDKU A ÚDRŽBU 
 

Pokládka parket je poslední etapou vaší práce. Následující body jsou nezbytné 
pro úspěch práce. 
 

 Skladování 

Parkety by měly být skladovány na rovném místě chráněném před vlhkostí při 
teplotě mezi 15 a 20°C. Je nutné jej nechat stabilizovat po dobu nejméně 8 dnů v 
místnosti, kde budou pokládány. 
 

 Vlhkost prostor 

Vzdušná vlhkost okolního vzduchu by měla být mezi 45% a 65%. 
 

 Stav stavebního podkladu 
➢ Dostatečné vyschnutí všech konstrukcí i podkladu, omítek a spojů (vlhkost zdiva 

a omítky ≤ 5%). 
➢ Žádné následné výrazné zvlhčení prostor. 
➢ Dokončeny instalační práce pro obklady a tvrdé nebo lepené krytiny. 
➢ Místnosti pokládky zaskleny a chráněny před povětrností 
➢ Zkontrolována a zajištěna těsnost sanitárních a topných zařízení 
➢ Teplota prostor a podkladu > 15°C (ideálně v rozmezí 15°C až 20°C) 
➢ Soklové lišty nejsou nainstalovány 
➢ V případě pokládky podlah hotových z výroby musí být dokončeny všechny 

malířské a čisticí práce. 

 
 Vlhkost podkladu 

Vlhkost podkladu z malty nebo betonu nesmí přesahovat 2,5% suché hmotnosti (v 
případě anhydritového potěru < 0,5%). 
Tato vlhkost se měří v hloubce přibližně 2 cm pomocí referenční metody: uhlíková 
sonda. 
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 Podklad pro pokládku 

Povrch, na který budete parkety lepit, musí být rovný, suchý, čistý, pevný a bez kazů. 

V případě podlahového vytápění: Masivní dubové parkety jsou kompatibilní s 
podlahovým vytápěním, ale desky musí mít tloušťku maximálně 15 mm a šířku 
menší než 130 mm. Podlahové topení musí být „nízkoteplotní“ (<28°C v místě 
kontaktu s krycí vrstvou podlahy). (viz DTU 51.2 - [65.14]) SE STRIKTNÍM 

DODRŽOVÁNÍM PROTOKOLU VYTÁPĚNÍ A POKLÁDKY PARKET!! 
 

 V průběhu pokládky 

Parkety z masivu musí být opracovány a instalovány v souladu s profesními 
pravidly, tedy s dokumenty dle FN normy: 

❖ DTU 51.1 instalace montážními hřeby - 21 mm 
❖ DTU 51.2 instalace lepením - 14 mm 

Během instalace je bezpodmínečně nutné respektovat dilatační spáru 8 mm až 10 
mm po obvodu parketové podlahy a vůči každému pevnému bodu (schodiště, 
příčka, kámen, sloup, komín atd.) 
 

 Dokončení 

Je lepší položit surové parkety a dokončit povrchovou úpravu na místě. Tak bude 
možno dosáhnout dokonalé realizace a přizpůsobit typ povrchové úpravy a odstínu 
světelným podmínkám místnosti, barvě stěn a vašemu vkusu ... 
 

 Údržba 

Podlahy z olejovaných nebo lakovaných parket lze udržovat pomocí koštěte nebo 
vysavače, poté dobře vyždímaného vlhkého hadru. Nikdy je neumývejte velkým 
množstvím vody. 
Doporučujeme připevnit kluzné patky na nohy nábytku, aby nedošlo k poškrábání 
podlahy. 
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