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VÝROBNÍCH PODLOŽEK UPPLUS® 
 

 
Po dodání by se výrobní podložky měly ihned uvést do výrobního procesu. Rádi 
bychom poukázali na to, že dřevo je přírodní produkt, jehož vlastnosti podléhají 
přírodním výkyvům. 
 
Při dodání je vlhkost dřeva podložek, pokud je to možné, přizpůsobena výrobním 
podmínkám. Parametry potřebné k určení vlhkosti dřeva byly předem prověřeny ve 
spolupráci se zákazníkem. 
 
Zákazník zodpovídá za udržování vyvážených výrobních podmínek. V případě, že 
výrobní podložky bobtnají nebo vysychají, nejsou dostatečně vzájemně sladěny 
zavlažování a klimatické podmínky ve vytvrzovací komoře. V takovém případě je 
nutné zredukovat nebo zvýšit zavlažování, případně přizpůsobit klimatické podmínky 
ve vytvrzovacích komorách. Doporu čujeme Vám m ěřit každý týden ší řku 
podložek. Pokud se ší řka podložky zv ětšuje, m ělo by být sníženo zavlažování, 
dokud se nedosáhne ší řky, která byla ve stavu p ři dodání. Pokud ší řka ubývá, 
mělo by se zavlažování zvýšit, dokud se nedosáhne ší řky, která byla ve stavu 
při dodání. Zm ěna šířky podložky má také za následek to, že povrch již n ení 
přesně rovný, a tudíž bychom se této zm ěny m ěli vyvarovat. 
 
Pokud je nutné meziskladování, pak by podložky měly být skladovány výlučně 
v uzavřených balících pod střechou a ve tmě. Kromě toho by měla být na horní desku 
balíku položena fólie, aby se minimalizovala ztráta vlhkosti. Při vysokých teplotách je 
nutné, aby se horní a dolní podložka v každém balíku kropila vodou, aby se tak 
vyrovnala, resp. minimalizovala ztráta vlhkosti. V opačném případě hrozí nebezpečí 
vytvoření štěrbin nebo prasklin. To stejné platí při delší odstávce výroby. 
 
Při výrobě se musí bezpodmínečně dbát na to, aby se případná ztráta vlhkosti dřeva 
vyrovnala. To se zpravidla dosáhne kropením povrchu vodou. Pro lepší údržbu a 
ochranu podložek se doporučuje při jejich kropení přimíchání koncentrovaného 
odbedňovacího oleje. Vodu nebo směs vody a oleje lze aplikovat taky jiným 
způsobem, např. válečkem. 
 
Pokud je vlastní vlhkost Vašich betonových výrobků nebo vlhkost vzduchu při sušení 
Vašich výrobků relativně vysoká, rádi Vám poskytneme další rady, jak s podložkami 
zacházet. 
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