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Výrobek: SPC vinylová podlaha 

 
 
Popis a použití výrobku: 

SPC vinylové podlahové dílce jsou velmi oblíbeným typem podlah nejen pro svou vysokou odolnost. 
SPC neboli stone plastic composite znamená, že nosná deska podlahového dílce obsahuje 
vápencový prášek a pryskyřice, díky čemuž je podlaha velmi pevná, voděodolná a rozměrově stabilní. 
Zámkový spoj neboli click systém umožňuje velmi snadnou instalaci a zároveň stabilní spoj. 
 
Kód výrobků: AXCL 
Kódy odstínů: 10066, 10991, 736512 

 

Prohlášení o vlastnostech 
 

Charakteristika Norma Vlastnosti 

Rozměr dílce  178 x 1220 mm 

Tloušťka  4 mm 

Tloušťka nášlapné vrstvy  0,3 mm 

Určení  Interiér 

Materiál  SPC 

Odolnost proti skvrnám ISO 26987:2008  0 / Vyhovuje 

Reakce na oheň EN 13501-1 Bfl – s1 

Emise formaldehydu ISO16000-3:2011 Nedetekováno 

Emise TVOC ISO 16000:2006 Nedetekováno  

Protiskluznost  EN 13893 Vyhovuje 

Stálobarevnost ISO 105-B02:2014, metoda 3 Třída 6 

 
 
Upozornění pro montáž a užívání: 

Výrobek je určen pouze pro obytné a komerční interiéry se střední zátěží. Neinstalujte podlahové dílce 
do prostor s teplotou nižší než 15 °C. Není vhodné pro podlahové topení s teplotou nad 27 °C. 
Přestože je podlaha voděodolná, neslouží jako parozábrana. K tomu účelu doporučujeme 
před pokládkou instalovat vhodnou podlahovou podložku. 

 
Instalace samolepicí vinylové podlahy: 

Instalace SPC vinylové podlahy není nijak složitá, přesto Vám doporučujeme se obrátit na odborníky. 
Vyvarujete se tak nežádoucímu finálnímu vzhledu a případné krátké životnosti podlahy, způsobené 
neodbornou instalací. 
  

TECHNICKÝ LIST A NÁVOD K POUŽITÍ VÝROBKU 
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V případě, že se rozhodnete instalovat SPC vinylovou podlahu sami, zde je náš doporučený postup 
montáže: 

  
 Posouzení podkladu 

SPC vinylovou podlahu instalujte pouze na podklad, který je: 

• zbaven všech nečistot 

• hladký 

• bez prasklin 

• pevný 

• rovný 

• bezprašný 

• odmaštěný 

• bez přebytečné vlhkosti 

Takových podmínek lze dosáhnout například použitím nivelační hmoty na podlahy.  

Pokud je SPC vinylová podlaha instalována na stávající podlahu doporučujeme ověřit, zda je stávající 
podlaha dostatečně spolehlivá a splňuje výše uvedené parametry. Jednotlivé desky či dlaždice nesmí 
být uvolněné nebo rozbité. Původní podlaha nesmí být instalována na podložce. Příliš mnoho 
spodních vrstev totiž může výrazně zkrátit životnost nové podlahy. Dílce nové podlahy vždy instalujte 
kolmo k těm původním. 

 

 Příprava instalace 

Před instalací zkontrolujte číslo šarže uvedené na balení. V jedné místnosti pokládejte pouze dílce se 
stejnou šarží. Nelze vyloučit barevné rozdíly mezi jednotlivými šaržemi. Doporučujeme také vzájemně 
promíchat dílce z jednotlivých balení. 

SPC podlahové dílce je vhodné nechat před instalací minimálně 24h aklimatizovat při běžné teplotě 
v místě instalace. Ponechte je v místnosti rozbalené a položené dekorativní stranou nahoru.  

Pokud plánujete instalaci na podlahové topení, je nutné jej minimálně 24h před instalací nechat 
vypnuté. Podlahové topení následně doporučujeme zapínat postupně a nejdříve 24h po instalaci. 

K instalaci SPC vinylové podlahy budete potřebovat pouze pravítko/vodováhu/úhelník, odlamovací 
nůž, metr a pracovní rukavice. 
 

Vždy před samotnou instalací proveďte rozplánování a vyměření plochy pokládky. Doporučujeme si 
rozvrhnout rozložení dílců na podlaze tak, aby nejmenší dílce u stěn byly přibližně 30 cm dlouhé 
a 5 cm široké. 

Nepokládejte podlahu napříč více místnostmi v jednom kuse. Doporučujeme v každé místnosti 
podlahu ukončit vhodnou lištou a v další místnosti opět pokládat od začátku. 

 

 Položení obkladu 

SPC vinylový dílec položte do levého rohu místnosti a pokračujte s instalací směrem doprava. Dílec 
otočte tak, aby shora viditelná drážka zámkového spoje směřovala dovnitř místnosti. Je nutné 
zachovat dilatační mezeru mezi podlahou a stěnou minimálně 2-5 mm. K tomu doporučujeme využít 
montážní klíny. Druhý dílec přiložte zprava přibližně v úhlu 45° a pomalu položte. Takto do sebe 
zámkový spoj zapadne. Dílce důkladně srovnejte. 

S pokládkou pokračujte až na konec řady. Poslední díl bude pravděpodobně potřeba zkrátit.  
 

Tip: Při zkracování dílců doporučujeme položit volný dílec na poslední instalovaný díl v řadě. Na tento 
volný dílec položte další díl, který použijte jako šablonu – přiložte jej až ke zdi (při zachování dilatační 
mezery 2-5mm). Podle této šablony seřízněte odlamovacím nožem prostřední volný dílec (dávejte 
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pozor abyste nepoškodili již instalovaný spodní dílec). V místě řezu dílec opatrně přehněte 
(pohledovými stranami k sobě) abyste jej snadněji oddělili. Takto získáte přesně požadovaný rozměr 
posledního dílce v řadě. 
 
Druhou řadu začněte s přesahem alespoň 20 cm. Dílce do sebe nejprve zacvakněte na krátké straně 
a po dokončení celé řady, je postupně spojte s první řadou i na dlouhé straně. Zkontrolujte správnost 
usazení a pokračujte v dalších řadách. 
 
V místech, kde je nutné jednotlivé dílce vytvarovat je nařízněte z horní strany a v místě řezu zlomte. 
Rohy se vždy snažte obložit jedním dílem, seříznutým do požadovaného tvaru. Ani zde nezapomínejte 
na dilatační spáru 2-5 mm. 

U radiátorů můžete vytvořit v dílci otvor na trubky pomocí vrtáku nebo jej naříznout pomocí nože. Mezi 
otvory si nařízněte tzv. můstky a dílec nasaďte na trubky. 
 

Po instalaci SPC vinylové podlahy namontujte odpovídající soklové lišty. 

 

 Závěrečné ošetření a údržba 

Po nainstalované SPC vinylové podlaze můžete ihned začít chodit.  

K ochraně podlahy nalepte na nohy nábytku vhodné podložky. Chraňte podlahu před vysokými 
teplotami. Na podlahu nepokládejte gumové podložky ani gumové nohy či kolečka nábytku, neboť 
mohou zanechat těžko odstranitelné šmouhy. 

K běžné údržbě používejte vysavač nebo mop s běžným neabrazivním čisticím prostředkem 
na vinylové podlahy. V žádném případně nepoužívejte aceton, chlorová rozpouštědla, abrazivní čističe 
ani podlahu nevoskujte a nelakujte. Nepoužívejte k mytí parní čističe. 

Na těžko odstranitelné skvrny lze použít běžné prostředky na čištění vinylových podlah. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Děkujeme Vám za projevenou důvěru při nákupu SPC vinylové podlahy. Pevně věříme, že splní Vaše 
očekávání.  

Na Vaši SPC vinylovou podlahu 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 
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