
VŠEOBECNÉ
Nosný materiál Vinyl so skleným vláknom 5 mm
Štruktúra Matná, synchrónna štruktúra dreva
Systém montáže Typ Click2G
Klasifikácia (podľa normy EN649) Domáca: 23 Komerčná: 33
Záruka Domáce používanie: 15 rokov Verejné používanie: 8 rokov 

VLASTNOSTI VÝROBKU
Celková hrúbka 5 mm
Hrúbka nášľapnej vrstvy 0,5 mm
Rozmery – dĺžka 1410 mm
Rozmery – šírka 220 mm
Celková hmotnosť 3450 g/m2

VLASTNOSTI VÝROBKU
Vlastnosť Norma Výsledok Požiadavka
Rozmerová stabilita / Odchýlky

EN 434 0.08 % / 0.08 mm <0,25% / <2 mm
Rozšírenie vplyvom tepla
Zvyškové prehnutie EN 433 ≤ 0,10 mm ≤ 0,20 mm
Elektrostatika EN 1815 < 2 kV (antistatická) Zhodné s normou
Trieda horľavosti EN 13501 Bfl s1 Zhodné s normou
Protišmykovosť EN 13893 ≥ 0,30/ R10/ DS Zhodné s normou
Odolnosť proti kolieskovým stoličkám EN 425 Odolné Zhodné s normou
Odolnosť proti opotrebovaniu/oderu EN 660-2 FV = 2.2 mm3 Wear group P Zhodné s normou
Emisia formaldehydu EN 717 E1 Pass <0.08 mg/m3

PU vrstva ÁNO

LOGISTICKÉ INFORMÁCIE
Počet panelov v balíku 6 kusov
Dávka 1,861 m2

Paleta 84 balíkov

UKÁŽKOVÉ POUŽITIE
Domáce  

Obývacia izba 

Predsieň 

Kuchyňa 

Kúpeľňa (bez nadmernej vlhkosti) 

Verejné

Malé obchody 

Hotelové izby 

Školské triedy 

Malé kancelárie 

Chodby 

Obchodné domy 

Otvorený kancelársky priestor 

Letisko 

Multifunkčné haly 

Technický list výrobku
Podlahové panely VIN IN
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ZÁRUČNÉ PODMIENKY
POZOR! PRED ZAHÁJENÍM MONTÁŽE SA ZOZNÁMTE S NÁVODOM A SO ZÁRUČNÝMI PODMIENKAMI.

1. Multi-Form Sp. z o.o. ako poskytovateľ udeľuje záruku na svoje výrobky na území EÚ pod podmienkou, že budú inštalované zhodne s v tomto liste 
uvedeným montážnym návodom a budú používané zhodne s ich určením. 

2. Záručná doba na vinylové panely Vin In:
• domáce používanie 15 rokov (byt),
• verejné používanie 8 rokov (napr. kancelária).

3. Záručná doba sa počíta odo dňa predaja uvedeného na nákupnom doklade (faktúre).
4. Podmienkou poskytovania záručných služieb je predloženie dokladu o nákupe kupujúcim na mieste predaja a písomné nahlásenie chýb. Reklamačné 

oddelenie sa nachádza v sídle firmy Multi-Form Sp. z o.o. 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 11 tel. +48 667-998-587, +48 885-548-000, +48 601-660-631.
5. Ručiteľ sa zaväzuje posúdiť reklamáciu okamžite, avšak najneskôr v termíne 30 dní odo dňa nahlásenia.  

Počas záručnej doby (viď bod 2) sa poskytovateľ záruky zaväzuje výhradne k výmene chybných panelov za panely bez chýb. Žiadne iné nároky 
nebudú zohľadnené. * V prípade nedostupnosti reklamovaných podlahových panelov na sklade sa poskytovateľ záruky zaväzuje dodať tovar  
s rovnakými parametrami ako reklamovaný tovar, v množstve zodpovedajúcom množstvu chybného tovaru, alebo k vystaveniu opravnej faktúry  
a vráteniu pohľadávky za tovar obsahujúci chyby, podľa uváženia poskytovateľa záruky.

6. Kupujúci je povinný uviesť miesto prevzatia tovaru. Výmenný materiál dodá poskytovateľ záruky bezplatne na príslušné miesto nákupu. 
7. K omeškaniu v riešení reklamácie nedochádza, pokiaľ nebola prehliadka, výmena alebo oprava vykonaná z príčin, ktoré ležia na strane kupujúceho.
8. Hodnotenie charakteristiky chyby a spôsobu riešenia reklamácie vykonáva menom poskytovateľa záruky jeho zástupca.
9. Podmienkou posúdenia reklamácie týkajúcej sa viditeľnej kvalitatívnej chyby je jej nahlásenie pred montážou a zároveň upustenie od montážnych 

úkonov. Tovar je potrebné vrátiť v originálnych obaloch.
10. Záruka sa vzťahuje len na chyby tovaru, ktoré vznikli výhradne z príčin tkvejúcich  v tovare. Záruka sa nevzťahuje na:

• výrobky poškodené v dôsledku nesprávnej montáže,
• sortiment s odlišnou kresbou, farebným tónovaním, odtieňom a štruktúrou, čo vyplýva z prirodzených vlastností, rozdielov medzi farbou vzoriek/

ilustrácií v katalógu a skutočným vzhľadom,
• mechanické poškodenia a vonkajšie chyby vzniknuté v dôsledku nedodržiavania správnych pravidiel počas prepravy, skladovania a uchovávania 

výrobkov,
• farebné zmeny a deformácie, poškodenia dielov vzniknuté pri nesprávnom používaní alebo skladovaní (slnečné lúče, vysoké teploty),
• chyby vzniknuté v dôsledku nesprávneho zabezpečenia výrobku kupujúcim alebo treťou osobou, vrátane doby stavebných prác (napr. znečistenie 

maltou, omietkou alebo penou; čistenie hrubozrnnými čistiacimi prípravkami alebo agresívnymi chemikáliami),
• chyby vzniknuté v dôsledku nesprávneho používania alebo nedbalosti kupujúceho alebo tretích osôb,
• chybná činnosť/opomenutie, ktoré je následkom osudových udalostí nezávislých na ručiteľovi a prevádzkových podmienkach (požiar a pod.),
• prirodzené prevádzkové opotrebovanie výrobku,
• činnosti spojené so starostlivosťou o výrobok, s jeho údržbou.

11. Záruka na predaný tovar nevylučuje, neobmedzuje a nepozastavuje nároky kupujúceho plynúce z predpisov o rozpore predanej veci so zmluvou.
12. V záležitostiach neupravených týmto záručným dokumentom sa uplatňujú ustanovenia občianskeho zákonníka a poľského práva. 

MONTÁŽNY NÁVOD, URČENIE, PRAVIDLÁ POUŽÍVANIA A ÚDRŽBY.

1. Vinylové panely v originálnom obale nechajte aklimatizovať (tep. nad 18°C) minimálne 24 hodín pred plánovanou montážou.
2. Podklady pod vinylové panely musia byť suché, čisté, ploché a správne vyrovnané (podľa požiadaviek normy, teda max. nerovnosť je 2 mm / 2 m).
3. Odporúčaným podkladom pod vinylové panely je LVT podklad 1,5 mm.
4. Vinylové panely môžu byť využité pri používaní podlahového vykurovania s výhradou, že počas montážnych prác bude vypnuté,  

a pri bežnom používaní podlahových panelov teplota podlahového vykurovania neprekročí 27°C.
5. Panely Vin In možno používať na vodné a elektrické podlahové vykurovanie, pokiaľ budú ohrievače usadené minimálne  

5 cm v podlahe.
6. Teplota vzduchu počas montáže panelov Vin in by mala činiť 16 – 22ºC.
7. Kladenie vinylových podlahových panelov by malo prebiehať za podmienok dobrého osvetlenia za účelom kontroly výskytu prípadných mechanických 

poškodení alebo chýb výrobku.
8. Vinylové podlahové panely inštalujte zľava doprava, odporúča sa kladenie panelov dlhšou stranou kolmo k smeru dopadu svetla.
9. Dodržujte zodpovedajúcu vzdialenosť dilatácie od stien a iných objektov, ktoré sa nachádzajú v miestnosti. Dilatácia by mala mať minimálne 8 mm.
10. Nevyhnutné je používanie dilatácie na prechodoch.
11. Dilatácie by nemali byť utesnené s výnimkou situácie, kedy sú vinylové panely inštalované v miestnostiach s vyššou vlhkosťou (napr. kuchyňa, kúpeľňa).
12. Prípravky používané pri montáži musia mať neutrálne pH a nesmú obsahovať etyl-butylové zlúčeniny a oktány a ich zloženie si overte s pomocou 

karty bezpečnostných údajov výrobku.
13. Vinylové podlahové panely sú vybavené systémom Click2G, čo umožňuje inštaláciu panelov bez pripevňovania panelov k podkladu.
14. Prvý rad panelov položte pozdĺž steny (perom smerom k stene). Najskôr sa navzájom spájajú kratšie strany panelu. Jednotlivé panely umiestňujeme 

pod uhlom 30° a opatrne ich pripevňujeme k už položeným panelom tak, aby ste nepoškodili rohy dosiek. Posledný panel v rade, pokiaľ je  
to nevyhnutné, pozdĺžne orežte. 

15. Posun priečnych spojov panelov by mal byť minimálne 30 cm. Ďalšie rady inštalujte analogicky. 
16. Vinylové panely sú odolné proti pôsobeniu koliesok stoličiek pod podmienkou, že sú kolieska vyrobené z gumového plastu. Iné materiály používané 

na výrobu koliesok stoličiek, ako sú plasty alebo kovy, môžu panely poškriabať, v takých prípadoch sa odporúča používanie ochranných podložiek. 
17. Montáž panelov Vin In v miestnostiach, ako je garáž, môže spôsobiť farebné zmeny od pneumatík a mechanické poškodenia.
18. Na starostlivosť o vinylové podlahy používajte detergenty určené na podlahové panely. Nepoužívajte detergenty s vysokou koncentráciou. 
19. Stierku je pred montážou podlahových panelov povinné ohriať a vysušiť, aby sa zabránilo prípadnému preniknutiu vlhkosti do nich po dobu neskoršej 

prevádzky. Je potrebné to vykonať bez ohľadu na ročné obdobie.
• zvýšte každodennú počiatočnú teplotu vykurovacej inštalácie o 5 ºC až do dosiahnutia maximálnej odporúčanej teploty;
• nechajte maximálne vykurovanie do dobu 5 dní;
• následne každý deň znižujte teplotu o 5 ºC, až dosiahnete úžitkovú teplotu.

20. V prípade značného ochladnutia miestnosti, v ktorej už sú panely inštalované (tiež pred zahájením každej vykurovacej sezóny), teplotu vykurovacích 
rozvodov zvyšujte postupne, každý deň ju zvyšujte o 5 ºC, až po dosiahnutie úžitkovej teploty. Nezabúdajte pritom že v súlade s pokynmi výrobcu  
by maximálna teplota povrchu laminovaných podláh nemala prekračovať 27 ºC.

21. Na lepenie podlahových panelov Vin In sa odporúča použiť lepidlo Uzin (podľa pokynov výrobcu).
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