Firma provádějící pokládku (razítko firmy)

Protokol o objektu
Tento speciální výtisk představuje nezávazný návod. Tento návod se nepovažuje za vyčerpávající.
V jednotlivých případech mohou být nutné další zkoušky a pokyny. V případě pochybností se, prosím,
obraťte na svého odborného poradce Thomsit nebo na technické oddělení Thomsit: +420 724 084 474.
(Vyplňte, prosím, všechna políčka/Zaškrtněte patřičná políčka)

Objekt/Zakázka

……………………………………………………………………………………………

Název/adresa:

……………………………………………………………………………………………

Místnost/část budovy:

……………………………………………………………………………………………

Stavebník/objednatel:

……………………………………………………………………………………………

Architekt:

……………………………………………………………………………………………

Celk o v á plocha pokládky:

…………………….m2

A: Podklad
□

Cementový potěr

□

Potěr na bázi sádrovce

□

Potěr z litého asfaltu

□

Beton

□

Xylolitový potěr

□

Magnéziový potěr

□

Potěr ze syntetických pryskyřic

□

Palubky/parkety

□

Dřevotřískové desky/
OSB desky

□

Suchý potěr

□

Přísada do potěru, produkt:
Ostatní:

…………..…………… , plánovaný účinek:

……………………………………………………...……………

………………………………………………

□

Tloušťka podkladu:

□

plovoucí

□

na zásypu, typ:

□

v kontaktu s půdou

□

Izolace proti vlhkosti k dispozici

□

Podlahové vytápění

□

Protokol o zahřívání

ve spoji

□

□

na separační vrstvě

šroubovaný/přibitý

Tloušťka: ……………..mm

□

Měřicí body k dispozici

B: Použití/zatížení
□

Obytná plocha

□

Kancelář

□

Prodejní plocha

□

Dílna

□

Sportovní hala/tělocvična

□

Výrobní provoz

□

Mokrý prostor

□

Garáž

Ostatní:

……………………………………………………………………………………………………………………………...………………..

C: Požadavky
□
□
□

Kolečkové židle

□ Vysoké bodové zatížení □ Chemikálie

□ Oleje/tuky

Vysokozdvižný vozík

□ Paletový vozík

□ Tepelná izolace

Pokládka vodivého
systému,

Ostatní/poznámka:

norma:

□ Izolace proti kročejovému hluku

…………………………, požadavek

………………………………………………………..MΩ

…………………………………………………………………………………………………………………...………………..
…………………..…………………………………………………………………………………………………………………
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D: Zkoušky/Měření


Větší nerovnosti podle DIN 18 202, až do  …...............…… mm



Prasklin/spáry, šířka cca:



Měření CM provedeno dne:  ……….................



Byla provedena orientační zkouška vlhkosti dne:  ……….................….

……......... … mm



Dilatační spáry, šířka cca:  ……...........… mm

Výsledek při navážce ..…… g:  …..…..…….CM-%
Výsledek:  ………………..…..

Použité zkušební zařízení:  ………………………………………..................................................……………
Zkouška pevnosti povrchu:

Drátěný kartáč
Mřížka poškrábání
Úder kladivem

Vlastnosti povrchu:

 Porézní
 Hrubý
 Uvolňující prach
 Drolivý
 Staré podlahové materiály Druh: ……...……………….……….…........…
 Šlem na povrchu, vápenatá tenká vrstva
 Výkvěty
 Měkká, drobivá struktura
 Tvrdé "šupiny"
Ostatní:  ……………………………………………………………...……………

Nečistoty:

 Olej
 Vosk
 Zbytky barev/laků
 Zbytky omítky/malty
Ostatní:  ….................……………………………

Klimatické podmínky:

Teplota v místnosti:
Relativní vlhkost:

 OK  není OK
 OK  není OK, Stupeň:  1  2  3
 OK  není OK

 …….°C,
 …….%

Teplota půdy:  …….°C,

 Chybějící přesah okrajové izolační pásky
Příprava podkladu:

 broušení

 kartáčování

Zvláštní opatření:

 Ano, konkrétně : ……….......……………………………………………..……

 vysávání

 frézování

E: Plánované pokládkové materiály Thomsit
Sanace prasklin:  ……...……..…… Vyztužení:  …..…………...
Základní nátěr :

Izolační podložka:  ………………………

…...…...……….. Stěrková hmota:  ……...…………….............….

Reprofilace podkladu:

 ……...............................................................................…………………………………

Podlahová krytina:

 ……...............................................................................…………………………………

Lepidlo/fixace:

 …………………………………...............................................................................……

Potvrzení:

Datum
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Stavebník/Investor
(Razítko/Podpis)

Datum

Architekt

(Razítko/Podpis)

Datum

Podlahář/Parketář
(Razítko/Podpis)

