Záruèní podmínky
Instrukce
k pokládce
PVC
GERFLOR
s textilní podložkou
TopSilence
Záruka GERFLOR
Spoleènost GERFLOR, výrobce vinylový podlahových krytin, Vám poskytuje záruku na skryté výrobní vady, takže mùžete vaši novou podlahu
využívat bez obav po mnoho let. Záruka na podlahy GERFLOR zaèíná plynout ode dne nákupu v následujících záruèních periodách:
Pro bytové prostory platí záruka 15 let pro øady HQR, HOMECOMFORT a TEXLINE, 12 let pro øadu PRIMETEX a 10 let pro øadu SOLIDTEX.
Pro komerèní sektor platí speciální záruèní podmínky, maximální doba záruky je 5 let.
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Jméno a pøíjmení:
Adresa:

Produkt
Kód, název výrobku:
Èíslo výrobní šarže:
Odebrané množství:
Datum prodeje:
V pøípadì celoplošného lepení uveïte název lepidla:

Prodejce
Název firmy:
Adresa:
Kontaktní osoba:

Záruèní podmínky
VEZMÌTE PROSÍM NA VÌDOMÍ NÁSLEDUJÍCÍ ZÁRUÈNÍ PODMÍNKY PRO PVC PODLAHY GERFLOR:
• Záruka se vztahuje výluènì na obytnou zónu. Pro používání našich výrobkù v komerèní sféøe je tøeba uzavøít samostatnou dohodu.
• Podlahy GERFLOR musí být položeny a používány pouze ve vhodných prostorech a v souladu s instrukcemi k pokládce a údržbì.
Pøi pokládce a údržbì používejte pouze pøedepsané nebo doporuèené pomùcky a pøípravky.
• Podlahy s viditelným poškozením nebo viditelnou výrobní vadou by nemìly být vùbec nainstalovány a nevztahuje se na nì záruka.
Takováto podlaha vám bude vymìnìna za bezvadnou, avšak musí být nabídnuta prodejci k výmìnì nejpozdìji do 30-ti dnù od data
nákupu.
• Záruka se nevztahuje na poškození zpùsobená úmyslnì nebo na poškození z nedbalosti, nevhodným užíváním, chybnou instalací,
mechanickým poškozením, vadnou konstrukcí stavby nebo podkladu, použitím nevhodného lepidla, nesprávnou údržbou, nadmìrnou
vlhkostí, pùsobením agresivních chemikálií, ohnìm, explozí, povodnìmi èi záplavami, nebo pøírodní pohromou.
• Záruka se nevztahuje na vyblednutí a barevné skvrny zapøíèinìné vlivem kobercových barviv, kontaktem materiálu s latexovými nebo
pryžovými podklady, kontaktu s gumovou nebo syntetickou podložkou, zabarvení zpùsobené nevhodnými podkladovými deskami.
• Záruka se nevztahuje na plochy, kde vlhkost, rovinatost, hladkost a bezprašnost podkladu neodpovídá platné ÈSN.
• Záruka se nevztahuje na mírné odlišnosti v odstínu nebo lesku dvou sousedících pásù, pokud se liší výrobními šaržemi.
• Písemná reklamace musí být uplatnìna nejpozdìji do 30-ti dnù od zjištìní závady. Pro urychlení reklamace doporuèujeme pøedložit
doklad o koupi a vyplnìný záruèní list.

Jaký rozsah záruky obdržíte od firmy GERFLOR?
• Po uznání nároku na záruku dodá GERFLOR kupujícímu náhradní podlahu z aktuálnì platného sortimentu. Materiál bude bezplatnì
dodán na pùvodní prodejní místo. Pøípadné další náklady (spojené s pokládkou, demontáží, pøesunem zaøizovacích pøedmìtù apod.)
nebudou ze strany spoleènosti GERFLOR pøevzaty a nejsou souèástí záruky.
• V pøípadì finanèní kompenzace bude s ohledem na dobu užívání podlahy za každý rok záruèní lhùty odeèteno pomìrné procento na
novou cenu.

Jak postupovat pøi reklamaci?
• V pøípadì zjištìní závady se prosím neprodlenì obrate na svého prodejce nebo pøímo na spoleènost GERFLOR. Pro urychlení
reklamaèního øízení si prosím pøipravte vyplnìný záruèní list a originální doklad o koupi zboží.
• Spoleènost GERFLOR si vyhrazuje právo provìøit oprávnìnost nároku na záruèní plnìní prostøednictvím návštìvy reklamaèního
technika pøímo v místì pokládky.

Instrukce k pokládce a údržbì
PVC GERFLOR s textilní podložkou
Instrukce k pokládce PVC GERFLOR s textilní podložkou
Pro dosažení optimálního výsledku doporuèujeme svìøit pokládku odborné firmì.
?
Díky svému unikátnímu patentovanému složení je možné podlahy GERFLOR HQR, HOMECOMFORT a TEXLINE volnì pokládat na

vìtšinu stávajících podkladù (PVC, linoleum, dlažba, parkety, laminátová podlaha, vinylové dílce, vpichované a nízko støižené koberce).
Pozor! V pøípadì pokládky na mìkké podlahoviny (napø. PVC s mìkèenou pìnovou podložkou) se mohou vyskytnout otlaky na povrchu.
?
Podlahy GERFLOR HQR, HOMECOMFORT a TEXLINE mají vyrovnávací schopnost. Mùžete je položit na podklad s drobnými
nerovnostmi (napø. beton), nicménì hodnì hrubý podklad by mìl být pøed pokládkou vyrovnán. V pøípadì pokládky na beton nejprve
odstraòte zbytky starých lepidel. Pokud se na podkladu vyskytují drobné spáry (u keramických dlažeb max. 5 mm, u parket max. 3 mm,
výškový rozdíl mezi jednotlivými dílci dlažby/parket max. 1 mm) není nutné vyrovnání podkladu.
?
24 hodin pøed pokládkou rozviòte roli GERFLOR v místnosti pro správnou adaptaci na okolní teplotu. Okolní teplota by nemìla být nižší
než 15°C.
?
Podlahu GERFLOR lze používat také v kombinaci s podlahovým vytápìním. Provozní teplota na povrchu podkladové vrstvy by nemìla
pøekroèit 28°C. Pøi pokládce zregulujte teplotu podlahového vytápìní na cca 18°C.
?
Pøi spojování rolí používejte technologii studeného sváru. Spoje by mìly vést ve smìru dopadu denního svìtla. Nikdy nenapojujte v
jedné místnosti rozdílné šarže, nebo rùzné šíøky rolí (role se mohou mírnì lišit v odstínu/lesku). Pøi studeném svaøování používejte pouze
vhodná lepidla a dodržujte pøíslušné pracovní instrukce. Napojení rolí studeným svárem doporuèujeme situovat do ménì exponovaných
míst (snažte se vyhnout napøíklad vstupu do místnosti).
?
Pøi volné pokládce (bez celoplošného pøilepení k podkladu) použijte vhodnou oboustrannou lepicí pásku. Pásku nalepte podél okrajù
dvou sousedících stìn (do tvaru písmene „L“). Páskou podlepte také spoj studeného sváru dvou sousedících rolí. Místa u vstupních dveøí
a pod koleèkovou židlí také zafixujte páskou (do tvaru písmene „X“).
?
Podlahy GERFLOR HQR, HOMECOMFORT, TEXLINE mohou být položeny volnì (bez celoplošného pøilepení k podkladu) až do
maximální plochy 35m². Podlahy GERFLOR SOLIDTEX, PRIMETEX mohou být položeny volnì do 25 m². Vìtší plochy doporuèujeme
celoplošnì pøilepit k podkladu.
?
Pøi celoplošném lepení k podkladu používejte pouze vhodné disperzní lepidlo (napø. SCHONOX Floorlastic, UZIN KE 418) nanášené
zubovou špachtlí “A1” v gramáži 250 g/m². Podlahu doporuèujeme celoplošnì pøilepit k podkladu. v místnostech s podlahovým
vytápìním, s pohyblivým nábytkem, nebo s intenzivním používáním. Nezapomeòte, že v pøípadì celoplošného nalepení podlaha
GERFLOR ztratí svoji unikátní schopnost vyrovnávat nerovnosti podkladu (lepidlo pøitáhne podlahu k podkladu). Pøi celoplošném lepení
na disperzní lepidla rovnìž dochází ke ztrátì schopnosti vyrovnání otlakù od nábytku. Tento problém lze odstranit nalepením na fixaèní
lepidla (napø. SCHONOX Multifix, UZIN Universalfixierug) pøi aplikaci váleèkem.
?
Vzduch zachycený pod podlahou vytlaète pomocí korkové špachtle nebo pøítlaèného válce.
?
Po obvodu místnosti nechejte mezi stìnou a podlahou mezeru 10 mm, aby se zabránilo tvoøení bublin.

Údržba PVC GERFLOR s textilní podložkou
• Novì položená podlaha musí být pøed používáním dùkladnì vyèištìna, aby byly odstranìny všechny zbytky výrobních a montážních
neèistot. Pro odstranìní tìchto neèistot používejte èistící pøípravek GERFLOR Cleaner.
?
Podlahy GERFLOR s textilní podložkou jsou již z výroby ošetøeny povrchovou úpravou, která povrch chrání a usnadòuje údržbu. K

bìžnému èištìní a údržbì podlahy používejte èistící pøípravek GERFLOR Cleaner.
?
Tvrdošíjné skvrny a rýhy od gumových podpatkù odstraníte èistícím pøípravkem CC-Elatex. Vzhledem k tomu, že tento produkt obvykle

naruší ochrannou vrstvu podlahoviny, je tøeba po ukonèení èištìní opìt obnovit ochrannou vrstvu pomocí pøípravku GERFLOR Renovator
Polish. Skvrny odstraòujte pokud možno neodkladnì, nebo nìkteré typy skvrn do povrchu migrují a jejich úplné odstranìní je poté velmi
obtížné nebo nemožné.
?
Objektové prostory - použitím PUR ochranné vrtsvy pøi výrobì, je vytvoøena na povrchu nejlepší možná ochrana. Pokud bude nutné
dodateènì chránit povrch ve speciálních objektech pøed vlivy zabarvení (napø. ošetøovny lékaøù, kadeønické salóny, autosalony) nebo
bude nutné vzhledem k objektovì specifickým požadavkùm použít speciální prostøedky na údržbu podlahy, doporuèujeme kontaktovat
technického poradce GERFLOR.

Preventivní opatøení
• Podstatná èást veškerých vnášených neèistot mùže být minimalizována použitím èistících rohoží pøed vchodem a èistících zón ve
vstupních èástech objektù. Nepoužívejte rohožky potažené ze zadní strany gumou èi latexem, mohou poškodit podlahu.
?
Zkontrolujte sokly a nohy nábytku. Ostré hrany nebo tenké nohy opatøete ochranným zakonèením nebo kluzáky.
?
Opatøete nohy nábytku ( stoly, židle, køesla, postel atd.) filcovou podložkou.
?
Nikdy neposouvejte nábytek po podlaze, vždy ho pøenášejte nad podlahou.
?
Pokud má váš nábytek koleèka, ujistìte se, že jsou vhodná pro použití na PVC podlahy. Provádìjte pravidelné èištìní tìchto koleèek.
?
Pod koleèkové židle použijte vhodnou podložku.

