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Kladenie
kobercových podláh

Opravy kobercov

•  Pred položením nechaj koberec niekoľko hodín, najlepšie cez noc, voľne roz-
prestrený v miestnosti. Vyrovnajú sa záhyby. Ak je podlahová krytina z prírodných 
vlákien, musí sa aklimatizovať minimálne 24 hodín pri izbovej teplote.

•  Na prilepenie koberca použi špeciálne lepidlo alebo obojstrannú lepiacu pásku. 
Výhradne lepiaca páska sa používa, ak je koberec z prírodného vlákna alebo ak má 
spodnú stranu z netkanej textílie.

Odstránenie poškodených miest
Mnohé znečistenia a škvrny na celoploš-
ne položených kobercoch možno odstrá-
niť vhodnými čistiacimi prostriedkami. 
Pri prepálených miestach je to inak.  
Tu pomôže jedine vyrazenie prepáleného  
miesta priebojníkom.

1. krok
Priebojník sa nasadí rovno nad prepálené 
miesto a dvomi až tromi údermi kladivom sa 
vyrazí otvor. Teraz sa vyrazí ešte zo zvyšku 
koberca kus na opravu. Ako podložku je naj-
lepšie použiť drevenú dosku. Vyrazený kus 
teraz vlep v smere vlasu do koberca.

2. krok
Väčšie škvrny, ktoré nemožno odstrániť ani 
čistením, sa tiež vyrežú. Polož pritom na 
opravované miesto v smere vlasu zvyšok 
koberca. Teraz prilož pevnú šablónu, príp. 
nejakú príložku (napr. keramickú dlaždicu) 
a rozrež novou čepeľou noža obidve vrstvy 
koberca.

3. krok
Po odstránení poškodenej plochy a začis-
tení hrán najprv vlož nový kus koberca na 
skúšku a potom ho zafixuj obojstrannou 
lepiacou páskou.

Meradlo náročnosti kladenia celoplošných kobercov

nízka vysoká

Materiál:
  stierková hmota na vyrovnanie 
nerovností podlahy

  koberec
  lepidlo na koberce
  fixácia na koberce
  lepiaca páska na koberce 
jednostranná / obojstranná

  fólia s prídržnou mriežkou
  soklové a prechodové lišty
  hmoždinky a skrutky 
na upevnenie líšt

Náradie:
  skladací meter
  penový valček hladký
  ozubená stierka
  nožnice
  kladivko
  odlamovací nôž  
s náhradnými čepeľami

  príložník na koberce
 napínadlo na koberce
  píla čapovka
  vŕtačka
  pracovné rukavice

Technika kladenia: Metóda, pomocou ktorej by si mal klásť koberec, závisí od toho, 
aká veľká je plocha, na ktorú ho budeš klásť. V miestnostiach do 20 m2 možno klásť 
koberce voľne. Ale aj pri voľnom kladení je nutná fixácia lepiacou páskou na krajoch 
a v spojoch. Ak budeš musieť po nejakom čase koberec opäť bezo zvyšku odstrániť, 
napr. ak máš prenajatý byt, potom možno tiež odporučiť fixáciu a položenie na vyššie 
popísanú fóliu s prídržnou mriežkou.

Tipy ku kobercovým podlahám

Tipy

Na čo by si nemal zabudnúť:

návod

Mnoho ďalších projektových tipov 
a návodov nájdeš na www.hornbach.sk
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HORNBACH nezodpovedá za nesprávne spracovanie alebo nesprávnu montáž/inštaláciu.

Koberce sa pretiahnu v spoji cez seba 
a pozdĺž oceľového príložníka sa obidva 
kusy súčasne ostrým nožom rozrežú. 
Obidva pruhy sa teraz na rubovej stra-
ne spoja jednostrannou lepiacou  
páskou tak, aby vznikla jedna plocha.

2. krok
Celoplošný koberec sa asi po 12-hodinovej 
aklimatizácii prireže najprv len približne. 
Pozdĺž stien sa musí koberec zafixovať. 
Kvôli tomu sa na podlahu nalepí obojstran-
ná lepiaca páska na koberce. Vrchný 
ochranný papier ešte neodtrhávaj.

3. krok
Teraz možno koberec zatlačiť do hrán  
k stene a orezať. Kvôli svojej bezpečnosti 
používaj pracovné rukavice.

4. krok
Teraz koberec odhrň, strhni ochranný papier 
z lepiacej pásky a koberec na ňu potom 
pritlač.

1. krok
Celoplošná fixácia koberca má tú výho-
du, že možno v najväčšej možnej miere 
zabrániť pokrčeniu a deformáciám, ktoré 
spôsobuje kolísanie vlhkosti a teploty. Ak je 
nutných niekoľko pruhov koberca, musia sa 
najprv prirezať spoje a potom možno pruhy 
spojiť. Teraz možno približne prirezať na 
krajoch plochu koberca.

2. krok
Pri nanášaní fixácie sa odhrnie polovica 
koberca a fixácia sa nanesie hladkým 
penovým valčekom. Teraz počkaj výrobcom 
predpísanú dobu a potom polož koberec na 
fixáciu. Ďalej postupuj rovnako aj pri druhej 
polovici koberca. Koberec zatlač presne do 
krajov a orež.

1. krok
Pri celoplošnom lepení je nutné dodržia-
vať pokyny výrobcu lepidla, predovšetkým 
ohľadne spracovania. Najlepšie je používať 
lepidlá bez rozpúšťadiel. Ak sa kobercová 
podlaha skladá z dvoch pruhov, pripravia 
sa spoje rezom a obidve polovice koberca 
sa pri spoji rozhrnú.

4. krok
Na záver sa zrezávajú okraje. Koberec sa 
tesne zatlačí do hrany a potom sa odreže 
ostrým nožom na koberce.

2. krok
Ozubenou stierkou sa nanesie lepidlo ploš-
ne na podklad a po odvetraní sa koberec 
položí na lepidlo. Prípadná oprava sa musí 
vykonať ihneď.

3. krok
Švy možno spojiť natesno pomocou napí-
nača na koberce. Až potom sa pokračuje  
v ďalšom lepení koberca.

Na zakončenie okrajov koberca sú obzvlášť 
vhodné špeciálne plastové profily na nale-
penie kobercových pásikov. Profily sa  
prichytia hmoždinkami na stenu. Prechody 
k iným podlahovým krytinám možno zakryť 
napr. mosadznými profilovými lištami.
Hrany koberca sú tak chránené a preto 
nedochádza k ich strapkaniu.

1. krok
Koberce s penovou rubovou stranou, 
ktoré majú maximálne 20 m2, možno pri 
celoplošnom kladení klásť voľne. Väčšinou 
pri tejto veľkosti miestnosti postačí tiež len 
jeden pruh koberca. Koberec sa rozloží na 
starostlivo pripravenom podklade. Ak sú 
potrebné dva pruhy koberca, obidve spojo-
vacie hrany sa zrežú.

1. Voľné položenie koberca 2. Fixácia koberca 3. Celoplošné lepenie 4. Dokončovacie práce

Vlastnosti podkladu

Klikni. Získaj informácie. 
A pusť sa do práce!

Ďalšie tipy na projekty nájdeš na

www.hornbach.sk
v sekcii „Návody“.

Podklady Opatrenia

Malé nerovnosti Brúsenie, základný náter
a celoplošné stierkovanie

Veľmi nerovná mazanina Vyrovnanie samovyrovnávacou
stierkovou hmotou

Nová anhydritová mazanina Brúsenie a natretie základnou farbou

Mazanina z liateho asfaltu Nanesenie základnej reaktívnej farby

Piesčité mazaniny Spevnenie hĺbkovým podkladom

Drevotrieskové, sadrokartónové, 
drevovláknité dosky

Zbrúsenie spojov, základný náter,
prípadne stierkovanie

Staré podlahy z dosiek Priskrutkovanie dosiek napevno, 
vyrovnanie nerovností

Krátke plošné koberce Zafixovanie priľnavou textilnou páskou, 
nelepenie

Podlahy z PVC, 
keramická dlažba

Prilepenie uvoľnených dosiek a krytiny

130001530100014614.indd   2 19.07.19   09:35


