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PŘEDSTAVENÍ DLAŽDIC MOSOLUT HESTRA
Představujeme prvotřídní systém zámkové dlažby Mosolut Hestra.
Naše dlaždice jsou vyráběny na moderních, energeticky úsporných lisech. Systém Mosolut Hestra lze instalovat na nové i staré podklady různé kvality. Rychle
a snadno, bez zvláštních znalostí. Díky našemu 100% recyklovatelnému materiálu
té nejvyšší kvality se naše designové dlaždice vyznačují vysokou odolností proti
opotřebení, dlouhodobou stabilitou a nekomplikovanou péčí a údržbou.

Jsou vhodné pro vytvoření pohodlného povrchu pro podlahy s vysokým provozním
zatížením, které vyžadují odolnost proti otěru a nárazu, která je nad standardem.
Díky speciální expanzivní funkci lze dlaždici Mosolut Hestra použít také ve velmi
teplém prostředí a mokrých oblastech.
Vyrobeno ve Švédsku.

INSTALACE NOVÉ PODLAHY
PŘÍPRAVA PODKLADU
Naše dlaždice Mosolut Hestra lze pokládat na prakticky jakýkoli povrch, který je
hladký a rovný. Proto doporučujeme z podlahy odstranit všechny nerovnosti a případné díry vyplnit spárovací či nivelační hmotou.
Předpokladem pro trvalou funkční kvalitu designových dlaždic je podklad, který byl
zkonstruován v souladu s doporučeními příslušných národních nebo evropských
norem.
Pokud bude podlaha vystavena velkému zatížení, např. pro přepravu těžkých předmětů, žádáme Vás, abyste nás předem kontaktovali, abychom společně mohli najít
nejvhodnější řešení pro instalaci: info@mosolut.com

DOPORUČENÍ
Pokud se v místě instalace provádějí další stavební práce, chraňte všechny nově
instalované podlahové krytiny vhodným ochranným krytem. Tímto způsobem se
vyhnete nežádoucímu poškození.
POZOR
Nepokládejte dlaždice rovnou na povrch, který tvoří např. Fatrafoil, IPA, textilní folie atd. Konstrukci spodní strany dlažby Hestra tvoří výstupky, které by tyto měkké
povrchy mohly poškodit.

INSTRUKCE PRO INSTALACI PODLAHY
1.

2.

Díky zámkovému systému se naše dlaždice s designem Mosolut Hestra snadno instalují. Pro připojení dlaždic nepotřebujete žádné nástroje ani
zkušenosti. K přizpůsobení podlahových dlaždic velikosti instalační plochy
potřebujete pouze pilu s jemnou zubní čepelí nebo řezný nástroj používaný
k pokládání dřevěné podlahy.
Začněte instalaci v rohu a vždy pracujte zleva doprava. Položte podlahové
dlaždice šikmo proti zdi a položte je tak, aby byla na pravé straně viditelná
očka. Mezi podlahovými dlaždicemi a stěnou a/nebo jinými předměty ponechte mezeru 10 až 15 mm. Tato mezera je naprosto nezbytná a umožňuje
tepelnou roztažnost, zejména když je podlaha vystavena různým teplotám,
např. při venkovním použití.

3.

Poté zatlačte kolíky do oček, abyste spojili dlaždice.

4.

Upravte dlaždice Mosolut Hestra s pomocí pily s jemným zubem, např. řezný nástroj. Během řezání doporučujeme podlahové dlaždice převrátit (spodní
stranou nahoru) tak, aby se řezaly v přímé linii. Během řezání se ujistěte, že je
původní podklad ochráněn před poškozením..

5.

Dokončete pokládku podlahy pomocí instalace podlahových a rohových lišt.
Ty Vám nabízíme v jednotlivých barevných provedeních v rámci příslušenství
ke každému typu krytiny.

GARÁŽ
Pokud chcete instalovat zámkové dlaždice Mosolut v garáži, doporučujeme použít šrouby k pevnému upevnění první řady podlahových dlaždic k podkladu. Tím si zajistíte, že
se podlaha nebude pohybovat při vjezdu, či výjezdu automobilu z garáže a bude pevně ukotvena. Šrouby jsou součástí objednávky.

TEPLOTNÍ PODMÍNKY
Nepokládejte dlaždice ihned po dodání. Dlaždice by měly být před instalací skladovány při teplotě 18-26 ° C po dobu nejméně 48 hodin, aby se mohly přizpůsobit
teplotě v příslušné místnosti. Čím vyšší je teplota, tím rychleji se dlaždice dokáží
přizpůsobit. Dlaždice musí být odstraněny z palety a rozmístěny v místnosti, ve
které mají být položeny. Chcete-li urychlit proces aklimatizace, rozložte dlaždice
v menších množstvích po 11 kusech.
Pozor, dlaždice nesmí být instalovány při teplotě pod + 15 ° C. Teplota během instalace a 24 hodin po instalaci musí být mezi (18-26) °C, aby se zabránilo změnám
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v jednotlivých částech v důsledku kolísání teploty. Při pokládce za normálních
teplot je třeba vzít v úvahu, že dlaždice se mohou roztahovat, takže mezi dlaždicemi a všemi pevnými body (např. stěnami) musí být zachována vzdálenost alespoň
10-15 mm. Pokud se instalace musí provádět při teplotě pod 15 ° C, měli byste
mezi dlaždicemi a jakýmkoli pevným bodem (např. stěnami) udržovat větší vzdálenost. Pokud by se dlaždice měly instalovat v prostředí pod 0 ° C, nás prosím
kontaktujte: info@mosolut.com.
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ŘEZÁNÍ DLAŽBY
Po zkrácení dlaždic by se měl řezaný povrch otočit směrem ke zdi tak, aby byla
zachována dilatační spára cca 10-15 mm. Tato dilatační spára by měla být udržována na všech souvislých, případně spojovacích strukturách (např. u topení, u jiné
podlahy). Pro lepší optický dojem můžete dilatační spáry zakrýt lištou, nebo vyplnit pružným tmelem. Pro jednoduché, rovné a především rychlé řezy jednotlivých
dlaždic doporučujeme použít řezací zařízení / gilotinu a vždy ostrý nůž nebo kotoučovou pilu. Pro obtížné a komplikované řezy doporučujeme vytvořit vzor.

DŮLEŽITÉ!
• Dlaždice u zdi by měly být větší než 10-15 cm.
• U dveří a v rozích musí být plocha řezané dlaždice větší než polovina původní
celé dlaždice.

GARANCE
Společnost Mosolut s.r.o. poskytuje následující záruku, která podléhá zde uvedeným podmínkám a podmínkám uvedeným na www.mosolut.com pro všechny
dlaždice se zámkovým provedením.. Jedná se o jeden (1) rok od data dodání nebo
odpovídá závazným předpisům země dodání, pokud je požadováno delší trvání.
Společnost Mosolut s.r.o. bezplatně vymění všechny vadné výrobky, pokud byla
závada zjištěna před instalací. Pokud je zákazník přesvědčen, že k vadě došlo až
po instalaci, bude o tom neprodleně informovat společnost Mosolut s.r.o. a umožní jí produkt zkontrolovat. Pokud společnost Mosolut s.r.o. po provedení kontroly
dospěje k závěru, že produkt je vadný a neodkazuje na omezení uvedená v této
záruce, nahradí vadný produkt za bezchybný.
Aby mohl zákazník uplatnit práva vyplývající z této záruky, musí neprodleně písemně informovat společnost Mosolut s.r.o. o každé reklamované vadě, nejpozději
však do 90 dnů od zjištění vady. Tato zpráva o poškození musí být zaslána na následující e-mailovou adresu: info@mosolut.com.
TYTO ZÁRUKY NEJSOU PLATNÉ PRO:
• Přesné odstíny, barvy
• Demolice, popáleniny, řezy a poškození v důsledku nesprávné instalace, poškození ostrými hranami, nesprávného nebo hrubého použití v důsledku nesprávných čisticích prostředků nebo nesprávné údržby
• Náklady na dopravu a náklady na položení originálního a / nebo vyměněného
materiálu

• Problémy způsobené vlhkostí, hydrostatickým tlakem nebo působením alkalických sloučenin na podlaze
• Problémy s používáním, údržbou a instalací, které nesplňují specifikace, doporučení a pokyny vydané společností Mosolut s.r.o.
• Materiál instalovaný se zjevnými vadami
• Písemné vyloučení ze záruky společností Mosolut s.r.o.
• Přímé nebo předpokládané ústupky od prodejců nebo zástupců
Tyto záruky nahrazují jakékoli jiné záruky, které jsou vyjádřeny nebo převzaty. Společnost Mosolut s.r.o. neodpovídá za žádné náhodné nebo následné škody, které
by mohly být vadou způsobeny. Mosolut s.r.o. nezodpovídá za škody způsobené
nedodržením pokynů a doporučení výrobce.
Veškeré informace jsou poskytovány v dobré víře, ale bez záruky, protože podmínky na místě se liší a nemohou být ovlivněny společností Mosolut s.r.o.
Společnost Mosolut s.r.o. neodpovídá za doporučené výrobky, pokud selžou v souvislosti s jejich výrobky. Za správné informace o tom, zda jsou použité výrobky
vhodné pro příslušné použití, odpovídá příslušný výrobce (čisticí prostředky, lepidla, vyrovnávací hmoty atd.) a instalační firma příslušné podlahy, nikoli výrobce
podlahy.

RADY A POZNÁMKY
Bohužel nejsme schopni zaručit 100% barevnou shodu, což se týká zejména jednotlivých šarží produktů. V případě různých šarží (např. z důvodu doobjednání kusů
po čase) na to, prosím, berte ohled.

Před instalací si prosím zkontrolujte, zda máte nejnovější technickou dokumentaci
na adrese: www.mosolut.com

Dlaždice byly navrženy tak, aby měly dlouhou životnost a snadno se pokládaly.
Toho jsme dosáhli prostřednictvím jedinečného výrobního procesu a dlouholetého vývoje.
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TECHNICKÉ PARAMETRY DLAŽDIC MOSOLUT HESTRA
Produktová řada
Číslo produktu
Vnější rozměry dlaždice
Hmotnost (+-10%)
Počet kusů na 1 m²

HESTRA

UNIVERSA

WOODLOOK

6010-1500-XX

6112-1550-XX

6310-1600-XX

300x300x12mm

300x300x12mm

300x300x12mm

248g

248g

210g

11 ks

11 ks

11 ks

Povrchová vrstva

Recyklovatelný polypropylenový
plast (PP)

Recyklovatelný polypropylenový
plast (PP)

Recyklovatelný polypropylenový
plast (PP)

Materiál

Barva schválená podle pokynů
REACH s UV stabilizátorem
pro dlouhodobé venkovní použití.
Tolerance většiny chemikálií.

Barva schválená podle pokynů
REACH s UV stabilizátorem
pro dlouhodobé venkovní použití.
Tolerance většiny chemikálií.

Barva schválená podle pokynů
REACH s UV stabilizátorem
pro dlouhodobé venkovní použití.
Tolerance většiny chemikálií.

110 t/m²

110 t/m²

50 t/m²

Tvrdost (Tuhost)
Teplotní odolnost
Reakce na oheň
Barvy

Záruka funkčnosti
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-30°C - +70°C

-30°C - +70°C

-30°C - +70°C

EN14041, EN ISO 11925-2 Efl

EN14041, EN ISO 11925-2 Efl

EN14041, EN ISO 11925-2 Efl

- 01 Elegance Black
- 26 Glacier Light
- 06 Iron Ore Dark Grey
- 32 Emerald Green
- 03 Racing Red
- 07 Snow White

- 01 Elegance Black
- 26 Glacier Light
- 06 Iron Ore Dark Grey
- 32 Emerald Green
- 24 Peacock Blue
- 07 Snow White

- 01 Elegance Black
- 06 Iron Ore Dark Grey
- 38 Dark Oak
- 48 Mahogany

10 let

10 let

10 let
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