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TECHNICKÝ LIST + NÁVOD K POUŽITÍ VÝROBKU 

          

  Výrobek: WPC podlahové dlaždice 

 
Popis a použití výrobku:  

Podlahové dlaždice vyrobené z WPC (dřevoplastového kompozitu) vynikají především vysokou 
pevností, rozměrovou stálostí, dlouhou životností a odolností proti houbám, plísním a hmyzu. Jsou 
100% recyklovatelné. Barva WPC je vysoce stabilní a odolná vůči UV záření. Přestože zachovávají 
přirozený vzhled dřeva, netvoří třísky a ani se jinak netřepí. Dlaždice z WPC nevyžadují žádnou 
speciální údržbu. Spodní deska je vyrobena z polyethylenu. 

 
Druh výrobku: WPC Podlahové dlaždice 
Kódy výrobků: GST201, GST202, GST203 
Rozměry: 30x30 cm 
Tloušťka: 20 mm 
Barva: GST201 - šedá, GST202 – černá, GST203 – hnědá  

 
Hmotnost balení: 14,3 kg 
Počet ks v balení: 11 ks 
Povrch: drážky 
Složení WPC: 55 % dřevo, 35 % HDPE, pojiva 
Materiál spodní desky: PE 
Požární odolnost: Bfl – s1, dle EN 13501-1:2007+A1:2009 

 
Údržba výrobků a upozornění pro montáž a užívání: 

Výrobek nevyžaduje během doby používání žádnou zvláštní údržbu. Nečistoty jednoduše setřete 
vlhkým hadříkem, případně omyjte čistou vodou. V žádném případě se nesmí používat agresivní 
čisticí prostředky, ani barvy, laky či mořidla. Případné skvrny od oleje nebo mastnotu odstraňte 
čisticím a odmašťujícím prostředkem, poté opláchněte čistou vodou. Pro zajištění odtoku vody 
doporučujeme prostor mezi dlaždicemi pravidelně vysávat vysavačem.  

Přestože jsou dlaždice z WPC obecně velmi odolné proti UV záření a povětrnostním vlivům, 
u nově instalovaných výrobků může v prvních týdnech/měsících dojít k mírnému vyblednutí odstínu. 
Tento jev je pro materiál zcela přirozený, odstín se postupně stabilizuje a k dalšímu blednutí 
nedochází.  

 
Správná montáž je pro výrobek zásadní, protože špatný postup může zkrátit životnost 

nebo zapříčinit poškození produktu. Před zahájením montáže si proto pečlivě přečtěte níže 
uvedené pokyny. 
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Montáž: 
Montáž podlahových dlaždice není nijak složitá, přesto Vám doporučujeme se obrátit 

na odborníky. Vyvarujete se tak nežádoucímu finálnímu vzhledu a případně krátké životnosti vinou 
neodborné montáže. 

Pokud se rozhodnete instalovat WPC podlahové dlaždice svépomocí, přečtěte si náš doporučený 
postup montáže: 
  
 

1. Než začnete 

Podklad pro WPC podlahové dlaždice musí být rovný, pevný, suchý a zbaven nečistot. 
Doporučujeme zajistit minimální spád pro odtok vody.  

 

2. Pokládání WPC dlaždic 

Díky spodní desce s háčky je instalace WPC podlahových dlaždic velmi snadná. Jednotlivé díly se 
do sebe jednoduše navzájem zacvaknou. Instalaci doporučujeme začít od nejvzdálenějšího rohu. 
Mezi stěnou a dlaždicemi vždy ponechejte dilatační spáru 4 mm.  

Při pokládání plochy větší než 10 m2 doporučujeme ponechat dilatační spáry i mezi některými 
dlaždicemi. To lze provést odřezáním spojů a položením dlaždic vedle sebe nebo jednoduše 
nezacvaknutnutím dlaždic do sebe (položením dále od sebe). 

 

3. Řezání dlaždic 

Je-li potřeba dlaždice uřezat dávejte pozor na šrouby, kterými jsou latě přichyceny 
k podložce. Doporučujeme šrouby ještě před řezáním přemístit či úplně odstranit v závislosti 
na požadovaném řezu. Zároveň můžete dle potřeby na upravené dlaždice přidat další šrouby, aby 
nedocházelo k uvolnění jednotlivých latí. 

 

 

 

 

 

 

Děkujeme Vám za projevenou důvěru při nákupu WPC palubek. Pevně věříme, že splní Vaše 
očekávání.  

Na Vaše WPC palubky Vám poskytujeme záruku 2 roky od zakoupení. Záruka se vztahuje 
na samostatný výrobek, nikoli na jeho montáž nebo další zpracování. Pro poskytnutí záruky je třeba 
dodržet doporučený postup instalace i údržby. 

 

V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat telefonicky na: +420 724 030 127 nebo 

e-mailem: info@alfistyle.cz. 

ALFI Corp., s.r.o., Provozní 5492/3, 72200 Ostrava-Třebovice, Česká republika 

 

 

www.alfistyle.cz 


