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Doporučení montáže – Provedení vytahovaných  
soklů pomocí nora® podlahových krytin

Vytahované sokly se obvykle provádí s produktem noraplan®. Nicméně, může být dosaženo také s produktem norament®.  
Níže  uvedené doporučení popisuje postup při použití produktu noraplan®. 

Podloží musí odpovídat požadavkům místních norem pro připravenost na instalaci. Prášící podklady natřete základní nátěrovou 
barvou nora® PRP 101*. Podklady nesmí mít větší nerovnosti než 0,6 mm, popř. je vytmelujte pomocí nora® L 1000 nebo nora® SF 
1001*.

Podlahové krytiny noraplan® musí být před lepením aklimatizovány, tzn. teplota krytiny noraplan® musí odpovídat teplotě 
 podlahy a být minimálně 15 °C. Pro lepení doporučujeme nora® Profix 90*.

Pro vyspárování vytahovaného soklu je třeba kalkulovat dva dny.

Respektujte prosím také naše „Všeobecné pokyny pro pokládku podlahových krytin, tvarovaných schodů a příslušenství nora®“.

Potřebné nástroje pro 
 vytahovaný sokl

 1.  Pravítkem nora® šířky 10 cm si 
 udělejte označení podél stěny.

 2.  Položte noraplan® a uřízněte spoje. 
Lepidlo naneste přesně až k označení 
a po odvětrání položte krytinu.

* nebo srovnatelný produkt jiných výrobců; vhodnost, zpracování a spotřebu vybraného produktu najdete v doporučení pro montáž, resp. v technickém listu.
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 3.  Po fázi tvrdnutí lepidla (24 hodin) 
krytinu odřízněte zarovnaně podél 
stěny pomocí ocelového pravítka 
nora® šířky 10 cm.

 4.  nora® Profix 90 naneste na stěnu a 
dobře rozetřete. Poté odřízněte a 
odstraňte cca 2 cm krycího papíru.

 5.  Přiřízněte zaoblený profil – uřízněte u 
vnějších a vnitřních koutů na zkosení 
nůžkami na profilové lišty – a přilepte. 

 6.  Montážní pásku nora® Profix 90 
 položte max. 2 mm od hrany podla-
hové krytiny a dobře rozetřete.
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 7.  Ochranný papír uřízněte ve vnitřních 
a vnějších koutech na zkosení. Při 
slepení odstraňte vždy pouze tu část, 
která je právě slepována.

 8.  Přiřízněte pruhy krytiny potřebné pro 
vytvoření soklu (šířka 19 cm).

   Vnitřní a vnější kouty přiřízněte 
 pomocí šablony nora®.

 9.  Odstraňte krycí papír na podlaze, 
pruhy krytiny položte čistě na předtím 
položenou krytinu.

   Poté odstraňte krycí papír na stěně, 
krytinu položte do hotového stavu a 
rozetřete.

 10.  Slepené pruhy krytiny uřízněte ve 
vnějších koutech na zkosení pomocí 
šablony nora®.
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 11.  Přiložte a rozetřete další pruh krytiny.

 12.  Spoje k podlahové krytině musíte 
vyspárovat. Zde můžete svařovat po 
24 hodinách termo šňůrou nora® 
nebo ihned po položení vyspárovat 
spárovací hmotou nora® 1-K (viz 
doporučení ke zpracování „Vyspáro-
vání“).

 13.  Vnitřní a vnější kouty a stykové spoje 
vyspárujte spárovací hmotou nora® 
1-K. Toto vyspárování můžete provést 
ihned po položení a navoskování 
tekutým voskem nora® (viz doporučení 
ke zpracování „Vyspárování“). 
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www.nora.com/installation

Odkaz na video:Kontakt: 
Tel.:
+49 (0) 6201 - 80 66 33

E-Mail: info@nora.com
www.nora.com


