
                                                Popis výrobku

Rozměry:
Tloušťka parket: 9 mm
Šířka parket: 64 mm, 68 mm nebo 88 mm
Délka parket: 300 – 1200 mm

Povrchová úprava:
Lamely z masivního dřeva jsou již napuštěny olejem a opatřeny vestavěným polymerovým těsnícím proužkem. Za 
účelem zajištění neprostupnosti vody je nutné při pokládce podlahy uvedený polymerový proužek přilepit bezbarvým 
lepidlem Navycol+.  Bez použití tohoto lepidla nemůže být poskytnuta záruka na podlahu Navylam+.

Nabízené dřeviny:
Akácie, Doussie, Iroko/Kambala, Teak asijský, Afrormosie, Wenge, Mutenye

Vlastnosti dřeva:
Dřevo  je  živý přírodní  materiál.  Některé dřeviny na vzduchu oxidují  a  jejich  barva se časem mění tak,  jak dřevo 
dozrává.  Později  – řekněme do jednoho roku – se barvy stabilizují.  Při  pokládce však naleznete lamely s různou 
barevností a odstíny. Vzhledem k prostředí, vlhkosti a režimu se pro použití v koupelnách nejlépe hodí asijský Teak, 
který má patřičné vlastnosti – ve vlhku netrouchniví a je velmi stabilní.

Návod k pokládce

Podklad a prostředí:
Podklad musí být dokonale rovný a hladký, protože se pokládají hotové parkety, které se po nalepení už nezabrušují.  
Vlhkost podkladu musí být nižší než 2% (u anhydritu méně než 0,5%), a to do hloubky minimálně 2 cm. 
Relativní vlhkost vzduchu v místnosti se optimálně pohybuje mezi 45 až 60%.
Podlahové topení musí být před pokládkou již několik dní funkční a v provozu.

Příprava pokládky:
Před pokládkou si opatřete všechny potřebné komponenty. Kromě dřevěných parket Navylam+ potřebujete zejména 
montážní sadu Navylam+, která vystačí pro pokládku 5 m² podlahy. Použití montážní sady Navylam+ je podmínkou pro 
poskytnují záruky na podlahu Navylam+.

Souprava obsahuje:

• 2x lepidlo Navycol+ pro zafixování polymerového proužku
• špalíčky pro vymezení dilatační spáry
• 1 litr napouštěcího oleje Navyoil pro finální povrchovou úpravu podlahy
• 1 náplň Navyjoint – tmel černé barvy
• ochranná lepící páska
• hadřík na čištění

Způsoby lepení podlahy k podkladu:
a) Nalepit přímo na podklad lepidlem Navycol PU. Jednotlivé „housenky“ jsou od sebe vzdáleny cca 10 cm. (viz obr.1)
b) Nalepit celoplošně na podklad lepidlem Navycol PS. 
Navylam+ je díky své tloušťce 9 mm a šířce 64-88 mm doporučován pro použití na podlahové topení.
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Návod na pokládku:
Před  přilepení  podlahy  doporučujeme provést  výběr  lamel  s  ohledem na  jejich  barevnost  a  kresbu.  Následně  si  
vyznačte plochu, kde budete lamely pokládat. Pro vymezení dilatační spáry po obvodu podlahy použijte špalíčky z 
montážní  sady  Navylam+.  Umístěte  první  lamelu  drážkou  směrem  ke  zdi,  pero  s  polymerovým  proužkem  bude 
směřovat do místnosti. 
Když máte nalepenu první lamelu, naneste na polymerový proužek, který bude v drážce následující lamely, lepidlo  
Navycol+ (obr.2). Stejné lepidlo použijte i na konci lamel (obr. 3). Pokud se lepidlo dostane na povrch lamel, ihned jej  
setřete hadříkem.
Pokračujte v pokládce (obr. 4 a 5) v řadách běžným způsobem. 
V dalším kroku budete utěsňovat obvod podlahy tmelem. Abyste ochránili stěny a podlahu od tohoto tmelu, nalepte 
před jeho aplikací na lamely po obvodu místnosti  a na stěny ochrannou pásku (obr.6).  Pak vyplňte spáru tmelem 
Navyjoint a uhlaďte jej prstem. Následně odstraňte pásky a nechte tmel zaschnout.

Povrchová úprava:
Položené parkety lehce setřete vlhkým (ne však mokrým) hadříkem. Poté naneste dvě tenké vrstvy oleje Navyoil. 
Stejný olej se používá i při údržbě podlahy.

Údržba dřevěné podlahy Navylam+:
Pro oživení se doporučuje nanášet na čistý a suchý povrch navlhčeným hadříkem tenkou vrstvu oleje Navyoil.

Podmínky záruky:
Záruka na dřevěnou podlahu Navylam+ se poskytuje pouze za následujících podmínek:
1) podlaha Navylam+ je používána pouze k účelu, pro který je určena;
2) pokládka proběhla dle výše uvedeného návodu a byly použity uvedené prostředky (montážní sada pro Navylam+ - 

lepidlo Navycol+, lepidlo Navycol PU nebo Navycol PS, tmel Navyjoint, olej Navyoil);
3) parkety jsou pravidelně a správné udržovány.
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