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POKYNY PRO POKLÁDKU –
SPORTOVNÍ HŘIŠTĚ POWERGAME+

Před pokládkou je nutné všechny podlahové a nástěnné
krytiny prohlédnout, zda nejeví známky poškození. Pokud
jsou viditelně poškozené, informujte společnost GERFLOR
a nezačínejte s pokládkou, dokud před tím neobdržíte její
souhlas.
Tuto podlahovou krytinu lze položit POUZE venku.

1. KONTROLA A PŘÍPRAVA PODKLADOVÝCH VRSTEV
Tento výrobek může být použit u podlah splňujících následující požadavky:
• Rovný povrch (prahová tolerance 6 mm podle 3m rovného pravítka) s minimem výčnělků, prasklin a
vyboulení. Nerovné povrchy způsobené např. dilatačními spárami nesmí přesahovat 3 mm.
• Povrch nesmí vykazovat sklon větší než 1,5 %.
• Úklid plochy před pokládkou: odstranění štěrku, suti, listí. Odstranění a ošetření vegetace, odstranění
nalepených nečistot (např. olejů nebo rozlitých materiálů).
• Tvrdý povrch, který snese zátěž vyvolanou hráči bez zatlačení čtverců do podkladové vrstvy nebo
poškození z důvodů otěru spodní části čtverců.
Nejběžněji používanými povrchy jsou beton a asfalt.
Betonová dlažba není často rovná (vyvýšená místa a prohlubně). Vyvýšená místa musí být upravena
zbroušením vyvýšenin pomocí brusky na beton nebo frézy. Prohlubně musí být vyplněny. Doporučujeme
použít vyrovnávací stěrku.

2. VÝROBKY A PŘÍSLUŠENSTVÍ
2.1 ČTVEREC POWERGAME
Čtverce Powergame se spojují dohromady a vytváří
desky.

2.1.1 Zámkový systém čtverců
Zámkový systém tvoří samčí kolíky a samičí oka.
Kolík zapadne do samičího oka a tento spoj drží čtverce
u sebe.

SPORTOVNÍ PODLAHY

Kolík

Oko

2.1.2 Správné zarovnání samčích kolíků a samičích ok
Správně zarovnejte samčí kolíky se samičími oky, a
poté je nohou zacvakněte do sebe.

2.1.3 Správné zarovnání čtverců
Všechny čtverce musí MÍT VŽDY SAMIČÍ OKA
JDOUCÍ VE STEJNÉM SMĚRU.
POZOR: Pokud omylem otočíte čtverec o 90°,
zapadne sice na místo, ale nebudete schopni
řádně provést celou pokládku.

Zarovnání

Správně

Nesprávně

DŮLEŽITÉ: Informace v tomto dokumentu jsou platné od 31. 03. 2021 a podléhají změnám bez předchozího
upozornění. Vzhledem k neustálým technickým vylepšením by si před zahájením jakékoli práce měli naši
zákazníci u nás ověřit, zda je tento dokument stále v platnosti.
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2.1.4 Uvolnění čtverců
Pro snadné uvolnění čtverců od desky „ohněte“ čtverec do 2.
Aby to šlo lépe, opřete zadní část čtverce o svojí nohu chráněnou pracovním oděvem.

Abyste snadno odpojili čtverce umístěné na
zemi, vložte mezi oka pevnou špachtli,
špachtli nakloňte a uvolněte oko.

2.2 DOKONČOVACÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ
2.2.1 Dokončování okrajů
V závislosti na prostředí hřiště, očekávané
povrchové úpravě a vystavení povětrnostním
podmínkám můžete objednat dokončovací
příslušenství:
• Rampy a plastové klíny nepřipojené k
podkladové vrstvě. Toto příslušenství
doporučujeme pro takové konfigurace,
kdy hřiště není vystaveno silným
větrům.

SPORTOVNÍ PODLAHY

• „Nakloněné kovové profily (rampy)“ k
připevnění k podkladové vrstvě. Tento
profil doporučujeme pro konfigurace, kde
je herní oblast vystavena silným větrům a
je třeba zabránit poškození hřiště jeho
uvolňováním ze stran. V nabídce jsou také
rohové profily.
• „Rovné kovové profily“ k připevnění k
podkladové vrstvě se čtverci. Tento
profil doporučujeme pro konfigurace,
kde jsou na podkladovou vrstvu
nainstalované desky rozmístěné v
poměru ke krajům hřiště.
• „Ochranné kovové rohové profily“ k
připevnění ke svislým prvkům na krajích
hřiště. Tento profil
doporučujeme pro konfigurace, kdy je hřiště
vytvořeno v ohraničeném prostoru (např.
obklopeno nízkými zdmi, bariérami atd.).

Toto dokončovací příslušenství lze
objednat u společnosti GERFLOR.
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2.2.2 Dokončování okolí sloupků a kotevních bodů
2.2.2.1 - Okolí sloupků
Oříznutím čtverců (viz oddíl 3.3.1) musí být vytvořena odstupová vzdálenost kolem sloupků (viz oddíl
3.1.2), aby byla umožněno rozpínání vlivem měnících se teplot.
Dokončení kolem sloupku bude provedeno zakrytím vůle mezi okraji sloupků a okraji čtverců obklopujících
sloupky (viz oddíl 3.3.1).
2.2.2.2 - Kotevní body
U hřišť s odnímatelnými sloupky je třeba uříznout čtverce
na rozměry kotevního bodu s přidáním odstupové
vzdálenosti kolem sloupků (viz oddíl 3.1.2).
Protože se čtverce nechají snadno odstranit (viz oddíl
2.1.4), doporučujeme, abyste zcela zakryli kotevní body
náhradními dlaždicemi, když tyto body nebudou
používány.

3. POKYNY K POKLÁDCE
3.1 3.1 PŘÍPRAVA POKLÁDKY
Před položením čtverců je třeba uvážit řadu faktorů. Abyste odhadli použití vhodných nástrojů a
dokončovacího příslušenství, je třeba znát dopředu rozvržení pokládky včetně vybavení (viz oddíl 2.2).
3.1.1 Potřebné nástroje
Nástroje potřebné pro dobrou pokládku:
- Univerzální nůž
- Kotoučová pila nebo
přenosná přímočará pila
- Křídová linka
- Pětinásobný dekametr
- Olovnice

- Příklepová vrtačka
- Vrtačka přizpůsobená povrchu
- Elektrický šroubovák
- Pevná špachtle nebo dláto na dřevo (pro demontáž)
- Vhodná bruska a řezný kotouč (v případě použití kovového příslušenství)

3.1.2 Analýza pokládky
Během své životnosti budou čtverce vystaveny různých klimatickým cyklům. Proto se mohou v závislosti na
různorodém počasí roztahovat nebo smršťovat. S ohledem na velikost hřiště je třeba uvažovat jeho
odchylky, aby nedošlo ke vzniku nepříjemných situací.
Aby se čtverce mohly rozpínat, musí být vytvořena vůle:
• Kolem pevně zabudovaných sloupků a jejich bodů připojení na hřišti,
• Mezi rampami a plastovými klíny a okrajovými prvky hřiště (stěny, sloupky atd.),

ROZMĚRY HŘIŠTĚ

MINIMÁLNÍ VŮLE MEZI ČTVERCI
NEBO PLASTOVÝM
PŘÍSLUŠENSTVÍM A PEVNÝMI
PRVKY HŘIŠTĚ

Délka: od 25 do 40 m
Šířka: od 15 do 20 m

7 cm

Délka: od 10 do 25 m
Šířka: od 5 do 15 m

5 cm

SPORTOVNÍ PODLAHY

• Pod kovovými profily mezi okrajem čtverců a okrajovými prvky (nakloněná rovina profilu rampy, stěny, sloupky
atd.).
POUŽITÍ KOVOVÝCH PROFILŮ

Aby se mohly čtverce smršťovat,
musí kovové profily zajišťovat
minimální zakrytí čtverců.
Viz oddíl 3.3.3

3.2 POKLÁDKA ČTVERCŮ POWERGAME
3.2.1 Vyznačení podélné osy
Křídou vyznačte podélnou osu
hřiště. Křídová čára rozděluje hřiště
na dvě stejné části.
TIP: U basketbalového hřiště s
pevnými košíky použijte k označení
středu košů olovnici.

Křídová linka

Čára trestného hodu

Olovnice

Boční pohled

Čelní pohled

TIP: Pokládáte-li dvoubarevné
basketbalové hřiště, vyznačte dvě
čáry trestného hodu, abyste určili
kde dojde ke změně barvy čtverců.
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3.2.2 Vyznačení podélné osy
Pokládka čtverců Powergame musí nezbytně začít u
podélné osy hřiště.
• Začněte s pokládkou řady čtverců umístěním
samčích kolíků na křídovou linku.
TIP: Nasměrujte samičí oka do směru, kde budou
přidány další čtverce.
• Položte samčí kolíky druhého kusu čtverců na horní
části ok prvního již položeného kusu.
• Opatrně se po čtverci projděte, abyste ho usadili na místo.
• Pokračujte až na konec hřiště a pracujte podél
podélné osy.
TIP: Jakmile je první řada hotová, umístěte na ní plné
krabice, abyste zabránili čtvercům v ohýbání. Plné
krabice udrží čtverce na místě, dokud nepoložíte tři
čtvrtiny hřiště.
• Začněte další řadou čtverců stejným způsobem jako dříve.
TIP: V závislosti na počtu pracovníků provádějících
pokládku začněte po položení první třetiny druhé
řady pokládat třetí řadu, abyste pokládku urychlili.

3.2.3 Položení druhé poloviny hřiště
Položení druhé poloviny hřiště se provádí podél šířky se začátkem na boční
straně. Kvůli směru čtverců je třeba částečně nadzvednout první polovinu hřiště.

Nechte oka
nahoře

SPORTOVNÍ PODLAHY

Připojte první
dvě řady

Zapojení do sebe

TIPY:
1. Sestavte 3 až 5 čtverců Powergame,
2. Mírně nadzvedněte první polovinu,
3. Zasuňte sestavené díly pod nadzvednou část,
4. Zarovnejte samčí kolíky se samičími oky a zacvakněte.

3.2.4 Vyrovnání
Jakmile jsou čtverce položené, musí být celý povrch
zarovnán převálcováním v obou směrech
podlahovým válcem (50 kg). Tato činnost
usnadňuje vytvoření stejných rozestupů mezi všemi
čtverci a zajišťuje správné propojení čtverců.
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3.2.5 Upevnění hřiště
Možný sklon hřiště a pohyb hráčů může způsobit pohyb hřiště jeho posuvem po podkladové vrstvě. Aby k tomu
nedocházelo, je třeba upevnit hřiště od jeho středu k podkladové vrstvě.
Pro optimální dlouhodobé řešení je třeba provést upevnění při teplotě mezi 15 °C a 30 °C. V případě svahu
kontaktujte technické oddělení společnosti Gerflor.
3.2.5.1 - Upevnění středové části hřiště
Středová část hřiště musí být upevněna čtvercem 6 čtverců krát 6 čtverců s jedním připojovacím bodem na
čtverec na okraji čtyřhranu:

Uvolněte čtyřhran o
velikosti 6 x 6 čtverců.

Uvolněte 2 řady na straně
ok.

Upevněte oka čtverců, kterými
se nehýbalo: 1 oko na čtverec.

SPORTOVNÍ PODLAHY

Uřízněte kolíky čtverců odpovídající okům upevněným na dříve uvolněném čtyřhranu.

Zapojte neodříznutá oka čtverců
čtyřhranu do odpovídajících
kolíků.

Upevněte oka
přemístěných čtverců: 1
oko na čtverec.

Uřízněte odpovídající kolíky na
2 řadách a tyto 2 řady zapojte.
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3.2.5.2 - Uříznutí kolíků

Kolíky musí být uříznuty těsně u čtverce, aby
nepřekážely hlavě připojovacího prvku, který
bude použit v odpovídajícím oku. Řez
proveďte univerzálním nožem.
Doporučujeme upevnění ok pomocí
následujících 2 možností:

- Dodavatel Hilti: Ref. 202342 - Šroub HRD –
C 8x80, ke kterému musí být přidána
podložka s vnějším průměrem max. 24 mm /
vnitřním průměrem min. 6 mm.
- Dodavatel Hilti: Ref.: 260355 - Šroub HPS-1
8/60x90, ke kterému musí být přidána
podložka s vnějším průměrem max. 24 mm /
vnitřním průměrem min. 6 mm.
Pokud není toto zboží k dispozici, musí
připevňovací prvek splňovat následující
požadavky:

- Udržení délky v podkladové vrstvě: min. 80 mm
- Plochá hlava šroubu a kompatibilita s
podložkou s s vnějším průměrem max. 24
mm / vnitřním průměrem 6 mm,
- Zapojení: Otevření po celé délce zástrčky,
- Materiál odolný vůči vnějším povětrnostním podmínkám.
Oka musí být připojena následovně:

• Provrtejte podkladovou vrstvu pomocí
vrtačky vybavené vrtákem podle použité
podkladové vrstvy, dodržte rozměr
doporučovaného šroubu. Použijte oko jako
vodítko, které zajistí správné zarovnání
mezi otvorem a okem.
• Zatlačte šroub do otvoru, dokud neuvidíte
konec zástrčky.
• Dokončete upevnění oka, aniž byste ho poškodili.

SPORTOVNÍ PODLAHY

3.3 DOKONČENÍ POKLÁDKY
3.3.1 Řezání čtverců
Řezání je třeba vždy provádět na žebrovém
okraji, aby nevznikaly ostré hrany.
Pokud nepoužijete žádné dokončovací
příslušenství, doporučujeme, abyste odřízli oka z
okrajových čtverců hotové pokládky, a zlepšili tak
její vzhled.
K řezání použijte kotoučovou nebo přímočarou pilu.
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U oblastí kolem sloupků je možné použít kryt mezery mezi okrajem čtverce a sloupky a vylepšit tak vzhled
hřiště. V takovém případě doporučujeme buď:
Řešení č. 1
1 čtvercová destička vyříznutá tak, aby se dala umístit kolem sloupku, uříznutý pruh musí být přinýtován k
zadní části plátu, aby uzavřel okolí sloupku. Použijte brusku a vhodný kotouč.

Polohování plátu
uříznutého kolem
sloupku.

Přinýtování plátu
přes výřez.

Řešení č. 2

Polohování plátů kolem
sloupku.

SPORTOVNÍ PODLAHY

4 obdélníkové hliníkové pláty přinýtované k sobě navzájem kolem sloupku.

Přinýtování plátů k sobě
navzájem.

Z důvodu roztahování a pohyblivosti čtverců musí být rozměr zakrytí alespoň dvakrát větší než mezera nechaná
kolem sloupků.
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3.3.2 Rampy a plastové klíny
Rampy a plastové klíny jsou zapojovány a uvolňovány stejným způsobem jako čtverce.
3.3.3 Kovové profily

Oblast zakrytí a
roztahovací mezera
pro čtverce
Oválný otvor pro značku pokládky,
pokud je teplota nad 10 °C

Chcete-li umístit kovové profily, je třeba
zohlednit roztahování a smršťování
čtverců související s teplotními výkyvy.

Zásek pro značku pokládky,
pokud je teplota nad 10 °C

3.3.3.1 - Polohování profilů
Profily GERFLOR mají:
- Oválný otvor a zářez v oblasti zakrývající
čtverce, které usnadňují jejich polohování;

Oválné otvory pro
připojení profilů v
podkladové vrstvě

Oblast připojení profilu
v podkladové vrstvě

- Řadu oválných otvorů (rampový profil a práh)
k upevnění profilu k podkladové vrstvě.
• Pokládka při teplotě pod 10 °C
Hrana čtverce musí být zarovnána se zářezem:
- Profily umístěte na čtverce s větším přesahem,
- Zarovnejte profil na čtverci, aby došlo k vizuálnímu
zarovnání hrany čtverce a zářezu (Obr. 1),
- Upevněte profil v podkladové vrstvě podle této polohy.
• Pokládka při teplotě nad 10 °C
Hrana čtverce musí být zarovnána s hranou
oválného otvoru nejbližšího ke čtverci. Pro snazší
polohování profilu doporučujeme:

Obrázek 1

- Umístit profily na čtverce s větším přesahem,
- Vložit tyč v kontaktu s hranou čtverce do oválného
otvoru (Obr. 2),
- Zatlačit profil až k tyči, abyste zajistili, že je
přesah dostatečný (Obr. 3),
- Upevněte profil v podkladové vrstvě podle této
polohy.

Obrázek 3

Obrázek 2

V případě potřeby použijte brusku a kotouč
vhodný pro řezání kovových profilů. Tato pravidla
pokládky umožňují vytvoření správných prostorů
pro roztahování a smršťování čtverců. Pokud by
měly být použity jiné profily, musí být dodrženy
níže uvedené hodnoty:

3
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: Roztahovací mezera

: Čtverec

4

: Smršťovací mezera

: Připojovací podkladová vrstva

5

: Oblast připojení

: Profil

PODMÍNKY POKLÁDKY

Teplota pod 10 °C

3

1

MEZERA MEZI ČTVERCI
A OKOLNÍMI PRVKY / ZAKRYTÍ ČTVERCŮ

1 = 9 cm / 2 = 1 cm
1 + 2 = 10 cm

Teplota nad 10 °C
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3.3.3.2 - Připojení profilů v podkladové vrstvě
Profily GERFLOR musí být připevněny pomocí oválných otvorů v kontaktu s podkladovou vrstvou. Je třeba
upevnit otvory na hranách a ve středu. Prostřední otvory lze použít v závislosti na stavu a omezeních
podkladové vrstvy.
Upevnění profilů GERFLOR doporučujeme pomocí následujících 2 možností:
- Dodavatel Hilti: Šroub HRD – C 8x80 – Ref. 202342
- Dodavatel Würth: Šroub W-UR F8 8x10/80 – Ref. 0912808803
Pokud není toto zboží k dispozici, musí připevňovací prvek splňovat následující požadavky:
- Udržení délky v podkladové vrstvě: min. 80 mm,
- Průměr hlavy min. 11 mm,
- Zapojení: Otevření po celé délce
zástrčky (nejen na konci),
- Materiál odolný vůči vnějším povětrnostním podmínkám.
Profily musí být připojeny následovně:
• Provrtejte podkladovou vrstvu pomocí vrtačky vybavené vrtákem podle použité podkladové vrstvy,
dodržte rozměr doporučovaného šroubu. Použijte oválné otvory jako vodítko, které zajistí správné
zarovnání mezi oválným otvorem a vrtáním.
• Zatlačte šroub do otvoru, dokud neuvidíte konec zástrčky.
• Dokončete připojení profilu jeho přišroubováním.
• Po dokončení pokládky hřiště a před předáním projektu odstraňte ochranné fólie.
Doporučujeme prostor 2 až 3 mm mezi každým profilem, aby se mohly při změnách teploty hýbat.

4. VYTVOŘENÍ BAREVNÝCH ČAR
4.1 NEZBYTNÉ VYBAVENÍ
Bezpečnostní prvky
• Neoprenové gumové nebo latexové rukavice,
• Respirátor se schválením NIOSH/MSHA s filtry s aktivním uhlím.
Vybavení a dodavatelé
• Přístroj pro podlahové značení se dvěma rolemi pásky (LineRite):
• Malířský váleček (5 až 7,6 cm)
• Líh (izopropyl) nebo aceton.

V nabídce Gerflor CIN https://www.cin.com/

ZÁKLADNÍ NÁTĚR

NÁTĚR

C-THANE PRIMER PL

C-THANE S610 SAT

PPG
https://www.ppgpmc.com/
SHERWIN WILLIAM
https://www.sherwin-williams.com/

Základní nátěr: 1 l. Kód:
S3420001 Nátěr; bílá: 4 l.
Kód: S3440001

PORTERTHANE 9000 Gloss
Urethane

PPG Industries – Porter Paints :
https://www.ppgporterpaints.com/
DEVOE
https://www.devoesuperstore.com/

BALENÍ A BARVA

Jednosložkový
polyuretanový
základní nátěr od
dodavatele

DEVOE 379
DEVOE 379H
AMERSHIELD
PITTHANE
ULTRA

Ověřte u dodavatele

ACROLON 218 HS

UPOZORNĚNÍ: Názvy výrobků se mohou změnit bez upozornění výrobce. Pokud nemáte tyto výrobky k
dispozici, nebo je nelze obstarat, musí být barva pořízena místně a musí se jednat o dvousložkovou vysoce
lesklou nebo pololesklou alifatickou uretanovou barvu, která je vysoce vyplňující a odolná vůči oděru a
vnějším povětrnostním podmínkám.
4.2 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
1. Použijte neoprenové gumové rukavice na ochranu rukou před přímým kontaktem se základním nátěrem a
barvou.
2. Respirátor se schválením NIOSH/MSHA musí těsně zakrývat ústa a nos. Výpary ze základního nátěru a
výparů mohou být nebezpečné. Kazety s aktivním uhlím vyměňujte pokaždé, když uvnitř masky ucítíte
výpary.
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SPORTOVNÍ PODLAHY

DODAVATEL

PMO
[1101V1]

POKYNY PRO POKLÁDKU –
SPORTOVNÍ HŘIŠTĚ POWERGAME+

4.3 POKYNY PRO NÁTĚR
4.3.1 Příprava pro použití
1. Pomocí páskovacího stroje a doporučené pásky ohraničte všechny čáry.
a. Při nanášení pásky pevně tlačte na stroj.
b. Po nanesení veškeré pásky vyjměte pásku ze stroje a všechny čáry přejeďte válcem, aby dobře
přilnuly k podlaze.
2. Oblasti čar očistěte hadrem navlhčeným lihem nebo acetonem.
4.3.2 Základní nátěr
Předmíchejte základní nátěr.
a. Základní nátěr naneste na oblast čar pomocí válečku nebo štětce podle specifikací až do interní mřížky.
b. Před nanesením barvy nechte základní nátěr zaschnout.
POZOR: Vlhkost a teplota ovlivňují dobu vytvrzování. Ujistěte se, že je před pokračováním základní nátěr na dotek
suchý.
4.3.3 Nanášení barvy
Smíchejte dvousložkovou polyuretanovou barvu podle doporučení výrobce.
a. Barvu nanášejte v tenké vrstvě pomocí válečku nebo štětce, podle specifikací, až do vnitřní mřížky mezi čáry
vyznačené páskou.
b. Dávejte pozor, aby barva nezatekla pod pásku nebo do spár mezi čtverci.
c. Po vytvrdnutí první vrstvy, nanesete vrstvu druhou (podle potřeby). Při nanášení druhé vrstvy je třeba dát
pozor, aby přebytečná barva nepronikla na zem a nepřilepila čtverce k podkladové vrstvě.
4.3.4 Odstranění pásek
Před odstraněním pásky nechte poslední vrstvu barvy vytvrdnout alespoň 30 minut. Pokud pásku odstraníte
příliš brzo, může dojít k poškození nátěru.
Pásku odstraňte tažením pásky přes sebe, ne v pravé úhlu. Kompletní uschnutí barvy: 2 až 4 dny.
4.4 POZNÁMKY K APLIKACI
Určete množství potřebné barvy vypočítáním oblasti zakryté čarami a průměrnou spotřebou uvedenou
dodavatelem.

SPORTOVNÍ PODLAHY

Nanesete-li příliš velké množství barvy (jeden silný nátěr místo více tenkých vrstev), můžete
přilepit čtverce k podkladové vrstvě a omezit tak boční pohyb a vzájemnou interakci čtverců
způsobenou roztahováním a smršťováním i aktivní hru. Může také dojít ke zkroucení a
rozpojování čtverců.
Pokud barva vytvoří loužičky a přilepí čtverce na místo, musí být tyto čtverce odstraněny z
podkladové vrstvy a přebytečná barva musí být z betonu seškrábána.
Když jsou čtverce přilepeny k sobě přebytečnou barvou, použijte špachtli nebo podobný
plochý nástroj a barvu odstraňte bez poškození čtverců.
4.5 OBNOVENÍ ČAR
Očistěte podlahovou krytinu podle pokynů pro
údržbu (minimálně „základní čištění čtverců“, v
případě potřeby „hloubkové čištění“).
Čáry s odlupující se barvou:
Odloupněte barvu nalepením 5 cm široké lepicí
pásky. Použijte odstraňovač chemických barev a
nylonový kartáč s tvrdými štětinami. Zubaté okraje
šupinek mohou způsobit rychlé poškození barvy.
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U čar, jejichž barva je v relativně dobrém stavu, ale
je opotřebená, použijte po opískování vrstvu barvy.
Po přípravě povrchu a odstranění staré barvy očistěte
čtverce lihem nebo acetonem a odstraňte případné
zbytky.
Opakujte postup uvedený v Oddíle 4.3.

