
PODLAHY RIGIO
POKYNY K MONTÁŽI A POUŽÍVÁNÍ 



VŠEOBECNÉ ZÁSADY PŘED ZAHÁJENÍM MONTÁŽE

1. Vizuální kontrola 

Před montáží se ujistěte, že produkt byl zkontrolován z hlediska poškození, závad nebo změn. Zkontrolujte, zda kolory 
odpovídají objednaným barvám, zda je v pořádku množství a zda nejsou krabice viditelně poškozeny. Při montáži 
podlahové panely Rigio vizuálně kontrolujte, zda nemají viditelné vady. Pro montáž nepoužívejte panely, které mají 
jakékoliv vady. Doporučujeme vám, abyste u každé montáže vždy používali pouze panely z jedné výrobní šarže, protože 
nedokážeme zaručit shodu odstínů u různých šarží. Nezapomeňte, že některé vzory se mohou přirozeně změnit.  
Rovněž vám doporučujeme, abyste míchali panely v rámci jednoho balení nebo mezi jednotlivými baleními.

2. Montážní podmínky 

Podlahové panely Rigio můžete pokládat na beton, cementový potěr, anhydrit (síran vápenatý), dřevo, překližku, 
dřevotřískové desky a keramické obklady, které jsou poměrně ploché a hladké nebo které byly vhodně připraveny  
(viz Příprava podkladu).

Podlahové panely Rigio je možné používat spolu s vhodnými systémy podlahového topení a chlazení. Elektrické 
systémy, včetně infračervených systémů, se nedoporučují, nejsou-li vodiče systému ponořeny v dostatečně vysoké 
vyrovnávací hmotě – minimálně 9 mm. Zabraňte přímému kontaktu s elektrickými vytápěcími systémy. Teplota 
povrchu nikdy nesmí překročit 27 °C. Máte-li jakékoliv pochybnosti, poraďte se s odborníky.

Panely Rigio jsou vhodné pouze pro montáž ve vnitřních prostorech.

Sezónní tepelné podmínky: Panely Rigio jsou vhodné pro většinu takých míst, jako jsou zimní zahrady a rekreační 
obydlí s kontrolovanou teplotou. Teplotu udržujte od 6 °C (minimální) do 35 °C (maximální). Montáž je ale možná, i po 
překročení těchto teplot, viz poznámka na konci těchto pokynů*.

Po montáži jsou spoje panelů Rigio voděodolné. Budete-li dodržovat pokyny k montáži, můžete panely použít v 
koupelnách, kuchyních, prádelnách a vstupních zónách. Montáž panelů kvůli riziku uklouznutí nedoporučujeme ve 
vlhkých prostorech, např. v bazénech nebo jejich okolí, v saunách a místnostech se zabudovanými odtoky, jako jsou 
sprchové kouty.

3. Složení, struktura a kvalita podkladu

Znalost složení a struktury podkladu poskytne řadu cenných informací pro posouzení povolené vlhkosti, pevnosti 
v tlaku a v tahu podkladu. Uvádí rovněž způsob přípravy podlahy, druh vyrovnávací hmoty nebo tmelu a eventuální 
bariéru proti vlhkosti, která se při montáži může hodit. Není-li vám něco jasné a máte-li jakékoliv pochybnosti o kvalitě 
nebo složení podkladu, kontaktujte výrobce nebo dodavatele vyrovnávací hmoty nebo tmelu. 

4. Předpisy a vnitrostátní normy 

Montážní podmínky v místě montáže by měly vždy odpovídat příslušným vnitrostátním předpisům a normám.



1. Špatný podklad

Správná příprava podkladu zajistí bezproblémovou montáž. To je nezbytné za účelem správného položené panelů Rigio. 
Vzhled panelů Rigio bude tak dobrý, jak dobrá bude kvalita podkladu, na němž budou použity. I když mohou podlahové 
panely Rigio renovovat a použít i pro ne zcela rovné podklady, mohou se některé větší nerovnosti, hrboly, nebo náhlé 
změny úrovně podkladu objevit i na hotové podlaze. Správná příprava podkladu před zahájením montáže je proto 
nezbytná.

Podklad musí být tvrdý, pevný, dostatečně plochý, čistý a suchý, bez nerovností a vad, a rovněž vhodný pro zamýšlený 
účel. V případě potřeby seškrabejte a odstraňte zbytky starého lepidla a volnou nebo vydrolenou vyrovnávací hmotu. 
Ujistěte se, že podklad neobsahuje chemické látky ani jiné nečistoty. Nerovnost podkladu nesmí být vyšší než 5 mm na 
délce 2 m (ve Velké Británii to odpovídá pravidelnosti povrchu 2 (SR2)), přičemž měření proveďte pomocí pravítka nebo 
vodováhy. Podlahové panely Rigio dokážou překrýt malé otvory široké až 30 mm, spáry, spoje a praskliny široké až 10 mm.

Vyberte vhodnou překližku nebo vyrovnávací hmotu, aby se na povrchu hotové podlahy náhle neobjevily nerovnosti. 
Výběr vhodných materiálů, včetně překližky, tmelů nebo vyrovnávacích hmot a veškerých pomocných produktů záleží 
na praktickém využití daného prostoru a měl by být projednán s dodavatelem přípravných materiálů a zhotovitelem 
podlahy. Všechny materiály použité na přípravu podlah musejí být používány podle pokynů výrobce a podle 
vnitrostátních norem týkajících se odolných podlahových krytin.

2. Obsah vlhkosti v podkladu 

Podlahové panely Rigio jsou odolné proti vlhkosti, ale je třeba aplikovat nejlepší postupu, aby se zabránilo vzniku bakterií 
a plísní pod podlahovou krytinou.

Betonové a kamenné podklady ležící přímo na zemi musejí být vybaveny nepropustnou membránou odolnou proti 
vlhkosti (DPM) podle vnitrostátních norem týkajících se odolných podlahových krytin. V případě potřeby postupujte 
podle podrobných pokynů výrobce týkajících se použití pokládané membrány DPM a vyrovnávací hmoty.

Obsah vlhkosti v podkladu nesmí překračovat místní nebo vnitrostátní normy týkající se pokládání odolných 
podlahových krytin. Máte-li jakékoliv pochybnosti, poraďte se s odborníky. 
Důležité upozornění: Montáž podlah nezačínejte, neprovede-li dodavatel prací vyhodnocení a odsouhlasení podkladu a 
podmínek montáže.

PŘÍPRAVA PODKLADU



3. Aklimatizace 

Před montáží není třeba podlahové panely Rigio ani aklimatizovat ve standardních prostorech ani ve standardních 
podmínkách, viz poznámka na konci těchto pokynů*.
Podlahové panely Rigio pouze rozbalte a na denním světle zkontrolujte, zda nemá vady nebo nedostatky týkající se 
barvy. Zjistíte-li před montáží viditelné vady, výrobce není nikdy odpovědný za náklady související s pokládkou panelů a 
jejich přepravou.

4. Teplota před zahájením montáže a v jeho průběhu 

Standardní montážní pokyny platí pro standardní prostory a podmínky, viz poznámka na konci těchto pokynů*.

5. Podlahové topení 

Podlahové panely Rigio lze použít s tradičním vodním podlahovým topením a chlazením (podle normy EN 1264, část 
1 až 5). Nedoporučuje se používat elektrické systémy, nezaručuje-li výrobce nebo montážník systému UFH, že teplota 
povrchu nepřekročí 27 °C, že růst teploty bude postupný nebo progresivní a že teplota nevzroste náhle nebo okamžitě.

Poznámka: Elektrické infračervené systémy vyžadují zvláštní pozornost, protože se rozehřívají okamžitě a mohou 
předávat teplo velmi specifickým částem nebo vrstvám podlahové krytiny, což vede k nepředvídatelnému chování s 
potenciálním rizikem požáru. Máte-li jakékoliv pochybnosti, poraďte se s odborníky.

6. Podlahové chlazení 

Podlahové panely Rigio mohou být rovněž použity v systémech podlahového chlazení. Teplota dodávky chladicí vody 
však nemůže klesnout pod teplotu rosného bodu. Při nižší teplotě totiž dochází ke kondenzaci a pod podlahovou 
krytinou se může shromažďovat vlhkost, což může být příčinou vzniku plísní apod.

7. Doporučený podklad

Správné připravení podkladu je prioritní. Bez ohledu na to, zda je nutná výborná zvuková izolace, řešení zajišťující 
odolnost povrchu v těžkých podmínkách nebo podklad pro všeobecné účely, je Max Pod Alu Extreme podkladem, který 
vyhoví veškerým požadavkům. 

Je nejvhodnějším podkladem z hlediska zvukové izolace dostupným na trhu – jako jediný podklad má patentovanou 
technologii RWS Barrier. Ideální pro podlahové topení a podlahy pro vysokou zátěž. Max-Pod Alu Extreme o 69 % lépe 
vyrovnává místní nerovnosti podkladu než populární minerální rohože. 



1. Požadovaná dilatační spára

Podlahové panely Rigio se pokládají jako plovoucí podlaha.

Dilatační spára široká 0,75 mm na běžný metr podlahy Rigio by měla být v každém směru a zohledněna po celém 
obvodu místnosti nebo plochy v „standardních prostorech a podmínkách“, viz poznámka pod tabulkou a na konci těchto 
pokynů*.

Dilatační spára široká 1,5 mm na běžný metr podlahy Rigio by měla být v každém směru a zohledněna po celém obvodu 
místnosti nebo plochy v „extrémních prostorech a podmínkách“, viz poznámka pod tabulkou a na konci těchto pokynů*.

Je povoleno lepit podlahu k podkladu. Použijte lepidlo určené pro vinylové podlahy. Dilatační spáry musejí být stejné 
jako u pokládky plovoucí podlahy Rigio.

Standardní prostory a podmínky znamenají místnosti s teplotou 6 až 35 °C, např. bez přímého působení slunečních 
paprsků, za sklem a v prostorech s protisluneční clonou.

Extrémní prostory a podmínky jsou prostory s potenciálním teplotami povrchu od 0 do 60 °C, jako zimní zahrady, 
neobydlené rekreační domy apod. Při montáži v „extrémních prostorech“ podle výše uvedené definice při teplotě nad 
25 °C se povoluje použít dilatační spáru, jako ve „standardních prostorech“, aby se zabránilo vzniku příliš široké spáry při 
nižších teplotách.

Pro získání podrobnějších informací o standardních prostorech a podmínkách se laskavě seznamte s poznámkou 
uvedenou na konci těchto pokynů*.

U namontovaných podlahových lišt, které se nebudou sundávat, můžete odřezat dolní část lišty pomocí 
specializovaného nářadí dostupného na trhu.

MONTÁŽ

Běžné metry 
Dilatační spára na obou stranách 

x mm v standardních prostorech a 
podmínkách (viz níže)

Dilatační spára na obou stranách 
x mm v extrémních prostorech 

a podmínkách (viz níže)

2 1,5 3

3 2,25 4,5

4 3 6

5 3,75 7,5

8 6 12

10 7,5 15



2. Doporučované nářadí 

Pro zajištění pohodlné montáže si připravte základní 
sadu nářadí.
Ta by měla obsahovat:
— měřící pásku
— tužku 
— pravítko nebo provázek
— trojúhelník
— doklepávací špalík
— pevný řezací nůž
— nylonové nebo gumové kladívko 
—  podložky pro nastavení prvních řad rovně 

na nerovné stěně 

3. Montážní metody 

Podlahové panely Rigio vám umožňují vybrat si místo, kde montáž začnete. Naplánujte si nejjednodušší způsob montáže 
podlahy Rigio. Tady vám objasníme montáž pro pravoruké osoby provádějící montáž zleva doprava. Montáž můžete 
provádět rovněž v opačném směru. Panely Rigio montujte metodou „roh k rohu“ dvěma různými způsoby:

Metoda A
Položte koncový spoj panelu, který má být namontován, pod úhlem 20 až 30° ke koncovému spoji už namontovaného 
panelu. Opatrně umístěte panel přibližně 5 mm od podélného spoje a poté zvedněte panel o 25° a současně ho 
přitlačte. Panel se po zasunutí zaklesne. Můžete vložit pero do drážky nebo nasunout drážku na pero. Nejpopulárnější a 
nejjednodušší metodou je vložit pero do drážky. Panely pokládejte v řadách.

Metoda B
Panely Rigio umožňují doklepávání podélných hran panelů, aniž byste je museli nazvedávat. K tomu použijte speciální 
doklepávací špalík. Panely by neměly být spojovány pouze pomocí jednoho úderu. Abyste zabránili poškození panelů, 
doklepávejte je postupně. Panely pokládejte v řadách.

4. Montáž krok za krokem

—   Ujistěte se, že jsou panely dobře promíchány, abyste nepoložili příliš mnoho podobných (světlých nebo tmavých) 
panelů vedle sebe. Pro dosažení nejlepšího vizuálního efektu je nejlepší pokládat podlahové desky k nejdelší stěně 
a souběžně s dopadem světla 

—   Před zahájením montáže si přesně změřte délku a šířku místnosti, abyste si naplánovali přesné uspořádání, a tak 
získali vyvážený vzhled podlahy. To je velmi důležité při pokládce typických dekorů. Díky tomu nebude poslední řada 
panelů příliš úzká. Montáž poslední řady užší než 40 mm bude snazší, budou-li panely z první řady přiříznuty podle 
délky. 

—  Zaprvé: odřízněte drážku jak na podélných, tak i na krátkých bocích.  

—  Panel s odřezanými boky přiložte ke stěně. Pomocí distančních podložek vyplnit libovolný obrys stěny tak, aby se 
panely nehýbaly, byly rovné, 100% namontované a dobře připevněné. 

—   Ujistěte se, že koncové spoje panelů ve dvou dalších řadách nikdy nejsou v jedné linii. Vždy se jistěte, že spoje jsou 
posunuty o minimálně 30 cm a zabraňte efektu „schodů“ náhodným použitím odřezaných částí a ne vždy v další řadě. 



Poslední panel změřte tak, aby byla zachována požadovanou dilatační spára. Nepokládejte panely těsně ke stěně. Odřežte 
označenou část a dolícujte koncový panel tak jako předchozí panely. Při řezání panelu řezacím nožem se ujistěte, že před 
rozdělení panelu byla přeřezána nášlapná vrstva.  

—  Umístěte koncový spoj panelu, který má být namontován, pod úhlem 20 až 30° ke koncovému spoji už namontovaného 
panelu. Opatrně umístěte panel přibližně 5 mm od podélného spoje a poté zvedněte panel o 25°, současně ho přitlačte. 
Panel se zasune a na místě se zaklesne. Některé panely bude třeba doklepnout pro uzavření spáry. 

—   V místech, kde je montáž panelů Rigio pomocí doklepávacího špalíku (např. u stěny) příliš těžká, je možné panely spojovat 
pomocí přítlačného kolíku a kladívka. 

—  Po namontování dostatečného počtu řad můžete snadno pokračovat následujícím způsobem: Položte nerozbalený balík 
panelů na už namontované řady, abyste je zatížili zabránili jim v pohybu. Změňte polohu a zaklesněte krátký bok panelu do 
předešlého panelu. 

—   Poté dejte OBĚ ruce blízko spoji a nasuňte do sebe podélný bok panelu. Panely se spojí zaklesnutím. 

—   Poslední řadu bývá většinou nutné přiříznout. To udělejte následujícím způsobem: položte panel na předcházející řadu 
drážkou ke stěně, přiložte další panel v opačné poloze ke stěně a zespodu panel označte. Panel podle potřeby přiřízněte 
a dolícujte poslední řady.

—   Zvlášť přiřízněte panely podle zárubní a trubek topení, aby byla zachována vůle pro pohyb. Nejdříve zkraťte panel na správnou 
délku, potom položte panel vedle objektu a narýsujte si body pro připevnění. Potom přiřízněte panel na správný rozměr. 
Zárubně mohou být rovněž přiříznuty podle rozměru, a v případě potřeby mohou být podlahové panely Rigio příslušně 
namontovány zespodu.



ÚDRŽBA PODLAHY 

Životnost podlahy Rigio prodlouží a vzhled zachová vhodná údržba. Údržbu podlahy je třeba provádět podle intenzity 
zátěže a druhu pohybu, míry znečištění, barvy a druhu podlahy.  

Důležité  

Působením UV záření téměř všechny podlahy postupně změní barvu. Abyste tomu zabránili, používejte v případě 
intenzivního slunečního záření protisluneční clony nebo filtry.

Vyhýbejte se gumovým nebo latexovým rohožkám, nábytkovým nohám apod., protože mohou zanechávat skvrny. U 
nábytku nepoužívejte kolečka ani ochranné podložky z gumy nebo latexu (doporučujeme používat kolečka typu „W“ 
podle normy EN 12529).

Před poškrabáním nohami nábytku chraňte podlahu pomocí širokých, volně se pohybujících koleček, ližin, válečků 
nebo filcových podložek. Abyste předešli vzniku prohlubní pod těžkými předměty nebo zařízeními, používejte nábytkové 
podložky.

Na mechanická poškození podlahové krytiny způsobená velkou zátěží, posunem nábytku nebo předmětů se záruka 
nevztahuje.

Zabraňte kontaktu cigaret, zápalek a dalších rozehřátých předmětů s podlahou, protože by mohlo dojít k jejímu 
trvalému poškození

*   Výrobce považuje následující prostory a podmínky za standardní: 
Minimální teplota během přepravy a skladování: 0°C 
Minimální teplota při montáži: +6°C 
Minimální teplota při používání: +6°C 
Maximální teplota během přepravy a skladování: +35°C 
Maximální teplota při montáži: +35°C 
Maximální teplota při používání: 35°C 
Dobu aklimatizace: neuvedeno 
Rozměry prostorů bez dilatačních spár: délka od stěny ke stěně max. 16 m

 
Výrobce považuje následující prostory a podmínky za extrémní:
Minimální teplota během přepravy a skladování: 0°C
Minimální teplota při montáži: +6°C
Minimální teplota při používání: +0°C
Maximální teplota během přepravy a skladování: +35°C
Maximální teplota při montáži: +35°C
Maximální teplota při používání: +60°C
Dobu aklimatizace: 12 hodin, je-li rozdíl teplot mezi skladem a místem montáže vyšší než 20°C
Rozměry prostorů bez dilatačních spár: délka od stěny ke stěně max. 8 m


