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MULTIflor NOVOLOC® 5G is an engineered 2-layer parquet flooring for glue-down installation with NOVOLOC® 5G click system.

The true innovative power of MULTIflor NOVOLOC® 5G  lies in its “subsurface”: thanks to its completely unique constuction, an unprece-
dentedly low total height can be achieved without having to compromise on the wear layer. Its low construction height of 9.8 mm is a 
revolution in itself and the result of a global standard of 10mm for many floor coverings, which has therefore been perfectly fulfilled. 
As a result, it can be used for almost any purpose and is particularly well-suited to use in renovation work, for the installation on an 
underfloor heating system and it enables the perfect junction to other floor coverings. Its approx. 3.6 mm wear layer ensures that it 
can be renovated multiple times.

MULTIflor NOVOLOC® 5G is available in four 1-strip dimensions, a 2-strip dimension as well as two types and dimensions of Chevron. 
All of the products have the same profile and can be combined with one another. Please find the installation instructions for Chevron
flooring separately in our download area!

Installation instructions Scheucher MULTIflor NOVOLOC® 5G

OVERVIEW

MULTIflor 2400 | 9.8 x 222 x 2400 mm | 6 strips/pack = 3.197 m2, 40 packs/pallet = 127.880 m2 

Suitable for underfloor heating: R
T 
= 0.058 m2K/W

MULTIflor 2200 | 9.8 x 182 x 2200 mm | 6 strips/pack = 2.403 m2, 50 packs/pallet = 120.150 m2 

Suitable for underfloor heating: R
T 
= 0.058 m2K/W

MULTIflor 1800 | 9.8 x 140 x 1800 mm | 10 strips/pack = 2.520 m2, 49 packs/pallet = 123.480 m2 

Suitable for underfloor heating: R
T 
= 0.058 m2K/W

MULTIflor 1200 1-strip | 9.8 x 140 x 1200 mm | 10 strips/pack = 1.680 m2, 49 packs/pallet = 82.320 m2 

Suitable for underfloor heating: R
T 
= 0.058 m2K/W

MULTIflor 1200 2-strip | 9.8 x 140 x 1200 mm | 10 strips/packs = 1.680 m2, 49 packs/pallet = 82.320 m2 

Suitable for underfloor heating: R
T 
= 0.058 m2K/W

NOVOLOC®5G click-system

glue down installation

Manuál pokládky podlahy MULTIflor NOVOLOC® 5G

PŘEHLED

je dvouvrstvá dřevěná podlaha určená pro pokládku lepením k podkladu se systémem NOVOLOC® 5G .

Skutečná inovace MULTIflor NOVOLOC® 5G spočívá v jeho spodní vrstvě: díky jedinečné konstrukci této dřevěné podlahy lze dosáhnout 
velmi nízké celkové výšky podlahy, aniž by bylo třeba snižovat výšku nášlapné vrstvy. Tato nízká stavební výška 9,8 / 10,5mm je revolucí 
sama o sobě a odpovídá všeobecnému standardu výšky podlah 10mm.
 
Díky tomu může být použit prakticky kdekoliv a kdykoliv, každopádně je obzvláště vhodný pro použití při rekonstrukcích či při pokládce na 
podlahové vytápění. Díky své výšce umožňuje prakticky dokonalé napojení na jiné podlahové krytiny. Vrchní nášlapová vrstva činí 3,6mm, 
což zajišťuje možnost následných možných renovací.
 

MULTIflor NOVOLOC® 5G

MULTIflor NOVOLOC® 5G se vyrábí ve čtyřech různých formátech vzoru prkna, dále jako 2-parketa a také jako „francouzský a maďarský“ 
stromeček, tzv. chevron (2 formáty).
Všechny druhy MULTIflor mají stejný profil a lze je vzájemně kombinovat. Návod k pokládce podlah MF Chevron naleznete v samostatném 
manuálu.
 

MULTIflor 2400 | 9.8 x 222 x 2400 mm | 6 prken/balení = 3.197 m2, 40 balení/paleta = 127.880 m2 
Vhodné pro podlahové topení: R = 0.058 m2K/W
 

MULTIflor 2200 | 9.8 x 182 x 2200 mm | 6 prken/balení = 2.403 m2, 50 balení/paleta = 120.150 m2 
Vhodné pro podlahová topení: R = 0.058 m2K/W

MULTIflor 1800 | 9.8 x 140 x 1800 mm | 10 prken/balení = 2.520 m2, 49 balení/paleta = 123.480 m2 
Vhodné pro podlahová topené: R = 0.058 m2K/W

MULTIflor 1200 1-pás | 9.8 x 140 x 1200 mm | 10 prken/balení = 1.680 m2, 49 balení/paleta = 82.320 m2 
Vhodné pro podlahová topení: R = 0.058 m2K/W

MULTIflor 1200 2-pásy | 9.8 x 140 x 1200 mm | 10 desek/balení = 1.680 m2, 49 balení/paleta = 82.320 m2 
Vhodné pro podlahová topení: R = 0.058 m2K/W

5G click systém

lepená instalace
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A careful preparation is the basis for an expertly installed parquet floor. We strongly recommend to accomplish the following preparatory steps 
before you start with the installation:

Suitable subfloors

Cement and anhydrite screeds, mastic asphalt, suitable wooden or dry screed panels.

Subfloor requirements

The subfloor must meet all requirements for the installation of a hardwood floor (eveness, dryness, cleanliness, surface strength, freedom from 
cracks), which must be tested and recorded prior to installation. Eveness: max. 3 mm over a length of 1000 mm.
Make sure that the subfloor is clean by carrying out a visual inspection. Paint, plaster and mortar residues must be scraped off. 
Oils and fats should be sanded off. Screed cracks are to be closed properly with screed clips and epoxy resin.

Residual moisture of the subfloor

When using an underfloor heating system, the cement screed must not exceed 1.8 CM-% in residual moisture and anhydrite screed must not 
exceed 0.3 CM-% in residual moisture. Without an underfloor heating system,  the residual moisture must not exceed 2.0 % for cement screeds 
and 0.5 % for anhydrite screeds.

Whether your subfloor is dry enough for installation can be assessed in two ways:

1. measured and recorded using CM-method
2. measured and recorded by KRL-method (for example HM-Box) 

To get limit values for CM measurements as well as the KRL method, please refer to relevant standards or rather contact your screed manu-
facturer or manufacturer of the measuring instrument for the KRL-method. Due to the variety of chemical modifications of screeds and the 
novelty of KRL-method it is not possible to determine a standardized limit value setting anymore. Specifications for the installation over an 
underfloor heating system can be found on page 6.

The firmness is tested by using a grid scratch tester. The screed is firm, when scratches remain sharp.
 

PREPARING FOR INSTALLATION

Parquet has proven its worth over centuries and is, thanks to its visual and building-biological advantages, one of the most popular floor 
coverings until today. You have also chosen a high-quality parquet from Scheucher and should delight in its natural beauty, uniqueness and 
the given healthy room climate for decades to come. Therefore, we recommend to get advice from an expert and let him/her carry out the 
installation. Please also read these instructions carefully before you start with the installation of your floor.

MADE FOR GENERATIONS

• Always store the parquet so that it is protected from moisture. 
Do not store it on fresh screeds in new buildings either, always use some wooden supporting blocks! 

• In new buildings, windows should be kept slightly open for some weeks prior to installation. We recommend heating and ventilating the 
room regularly in interseasonal periods and in winter. Ensure the right room climate is maintained, even in empty rooms. 

• Unpack the parquet planks only immediately prior to installation! 

• Parquet is a natural product. In case of high humidity in your room, there may be an excessive increase of moisture in your parquet, which 
leads to swelling as a result. The installation temperature must therefore always be above 18 °C and the relative humidity not above 65%! 

• All workings involving water or moisture (tiling, painting, wallpapering, plastering) should be completed prior to installation. 

• Always use planks from different packs and install at the same time to get a harmonious overall look. 

• Wood is a natural product and each parquet is unique. Therefore it may show differences in colour and structure – for those reasons we 
will not accept any claims.  

• Make sure your parquet has no defects before installation. We will not admit any claims for already installed floors. 

IMPORTANT INFORMATION

Installation instructions  Scheucher MULTIflor NOVOLOC® 5GManuál pokládky podlahy MULTIflor NOVOLOC® 5G

PRO CELÉ GENERACE

Dřevěná podlaha je staletími prověřená a díky jejím vlastnostem a vzhledu se jedná o jednu z nejpoužívanějších podlah dodnes.
I vy jste si vybrali vysoce kvalitní dřevěnou podlahu od firmy Scheucher a budete se těšit z jejich přirozené krásy a jedinečnosti,
i ze zdravého pokojového klimatu, o které se tento typ krytiny postará na celá desetiletí. Doporučujeme nechat si poradit
odborníkem a nechat odborně provést i pokládku. Než se do instalace podlahy pustíte, prosíme, abyste si důkladně přečetli tyto pokyny.

DŮLEŽITÉ INFORMACE

Dřevěnou podlahu od firmy Scheucher vždy skladujte tak, aby nebyla v kontaktu s vlhkostí.
Neskladujte ji ani na čerstvé betonové stěrce v novostavbách, a vždy je ukládejte na dřevěné podklady.

V novostavbách by měla být vždy pootevřená okna již několik týdnů před pokládkou. V přechodových ročních obdobích a v zimě
doporučujeme místnosti pravidelně vytápět a větrat. Ujistěte se, že je v místnosti udržována vhodná pokojová teplota, i v případě,
že je místnost prázdná.

Lamely vybalujte až těsně před pokládkou.

Dřevěné podlahy jsou přírodní produkt. V případě vlhkosti v místnosti může vlhkost proniknout i do dřevěné podlahy což vede
k nárůstu jejího objemu. Pokládka musí probíhat při teplotě vyšší než 18 °C a relativní vlhkosti nižší než 65 %!

Veškeré „mokré“ procesy (pokládka dlažby, malování, tapetování, sádrování) je třeba provádět před pokládkou dřevěné podlahy.

Vždy pro pokládku používejte prkna z různých balení, dosáhnete celkově přirozeného vzhledu podlahy

Dřevo je přírodní materiál a každé prkno je unikát. Mohou se vyskytnout rozdíly v barvě a struktuře, které ale není
možné reklamovat

Zkontrolujte, že lamely nejsou poškozené, ještě před pokládkou. Reklamace po jejich položení není možná.

PŘÍPRAVA POKLÁDKY

Základem odborně položené podlahy je důkladná příprava. Důrazně doporučujeme před pokládkou splnit následující kroky.

Vhodný podklad:
Cementové a anhydritové potěry, vhodné dřevěné nebo suché potěrové panely.

Požadavky na podklad:
Podklad musí splňovat všechny požadavky pro pokládku dřevěných podlah (podklad musí být rovný, suchý, čistý, pevný, bez prasklin).
Stav podkladu musí být otestován se zaznamenáním stavu před pokládkou dřevěné podlahy. Rovinnost: max. 3mm na délku 1000mm.
Vizuální kontrolou se ujistěte, že je podklad čistý. Zbytky barvy, omítky a malty je nutné seškrábnout. Oleje, tuky a mastnotu je třeba
obrousit. Trhliny v potěru je třeba řádně uzavřít sponami a epoxidovou pryskyřicí

Zbytková vlhkost podkladu:
Pokud používáte podlahové topení, cementový potěr nesmí přesáhnout zbytkovou vlhkost 1,8 CM% a anhydrit 0,3 CM%.
V podkladech bez podlahového vytápění nesmí zbytková vlhkost přesáhnout 2.0 CM% u cementového potěru a 0,5 CM% u anhydritu

Vlhkost podkladu ověříte dvěma způsoby:
1. měření a záznam použití CM přístrojem
2. měření a záznam pomocí metody KRL (například HM-Boxem)

Pro získání limitních hodnot pro měření CM i pro metodu KRL se prosím obraťte na příslušné normy nebo se raději obraťte na výrobce
potěru nebo výrobce měřicího přístroje pro metodu KRL. Vzhledem k rozmanitosti chemických úprav potěrů a novosti metody KRL již není
možné stanovit normované stanovení limitních hodnot. Specifikace pro instalaci na systém podlahového vytápění naleznete na straně 6.

Pevnost vyzkoušejte pomocí mřížkového vrypového testeru. Potěr je pevný, pokud škrábance zůstávají ostré.
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INSTALLATION TOOLS

NOVOLOC® 5G Click-System :      

Tapping block, wedges, pencil, saw, 

tape measure and square

Please also note:

One of the natural characteristics of wood is that it is hygroscopic, meaning that wood adapts to the moisture content of its environment. This 

process is commonly known as the swelling and shrinkage of the wood. If the air humidity exceeds 65 % (in the summer months) or falls below 

30 % (during the heating season) planks may undergo noticeable changes in dimension (gaps in the heating season and cupping in summer).

Your parquet is delivered with a moisture content of 7 % +/- 2 %. These 7 % +/- 2 % are meant for a relative air humidity from 30% to 65 % and a 

room temperature kept at a constant of 18–24°C. This room climate not only protects your wooden floor but also enhances your comfort and 

health and is recommended to be kept. Out of the recommended room climate structural damages can’t be avoided. We recommend using an 

air humidifier during the heating season and an air dehumidifier or short airing at high air humidity to maintain this optimum climate.

Wood is a natural material and thus reacts to daylight by darkening or changing its colour over time. These changes have a

positive effect on your Scheucher Parkett® floor: they intensify the original colour of the wood and enhance its natural character, while color 

contrasts lessen over time. The most distinct colour changes usually occur during the first weeks after installation.

Installation instructions  Scheucher MULTIflor NOVOLOC® 5GManuál pokládky podlahy MULTIflor NOVOLOC® 5G

Nezapomínejte, že:
Jednou z přirozených vlastností dřeva je, že je hygroskopické, což znamená, že se dřevo přizpůsobuje obsahu vlhkosti ve svém
prostředí. Tento proces je běžně známý jako bobtnání a smršťování dřeva. Pokud vlhkost vzduchu překročí 65 % (v letních měsících)
nebo klesne pod 30 % (v topné sezóně), mohou prkna doznat znatelných rozměrových změn (mezery v topné sezóně a vzdutí
podlahy v létě).

Vaše dřevěné podlahy jsou dodány s obsahem vlhkosti 7 % +/- 2 %. Těchto 7 % +/- 2 % je určeno pro relativní vlhkost vzduchu
od 30 % do 65 % a pokojovou teplotu udržovanou na konstantní hodnotě 18–24 °C. Toto pokojové klima nejen chrání vaši dřevěnou 
podlahu, ale také zvyšuje vaše pohodlí a zdraví, proto jej doporučujeme udržovat. Mimo doporučené klima místnosti se nelze vyhnout 
strukturálním poškozením dřevěné podlahy. Pro udržení těchto optimálních podmínek doporučujeme používat zvlhčovač vzduchu během 
topné sezóny a odvlhčovač vzduchu nebo krátké větrání při vysoké vlhkosti vzduchu.

Dřevo je přírodní materiál a tak na denní světlo reaguje tmavnutím nebo změnou barvy v průběhu času. Tyto změny mají a pozitivní
vliv na vaši podlahu Scheucher Parkett®: zvýrazňují původní barvu dřeva a jeho přirozený charakter, zatímco barevné kontrasty
se časem zmenšují. K nejvýraznějším změnám barevnosti obvykle dochází během prvních týdnů po pokládce.

NÁSTROJE K POKLÁDCE

NOVOLOC® 5G Click systém :      

Příklepový špalík, klíny, tužka, pilka,
měřící pásmo a úhelník
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We recommend leaving a glue-down installation to an expert. If you decide to install the floor yourself, please note the preparation instructions as 
well as our installation tips.

Depending on the condition of the subfloor, a pretreatment (primers, coatings) according to manufacturer‘s instructions may be necessary. The 
firmness of the screed has to be high enough. Only use adhesives that are specifically recommended for a glue-down installation of engineered 
wood floors. We reccomend low emission, water- and solvent-free glues. Please also follow the instructions of the adhesive manufacturer.

1. Start your installation in the lefthand corner of the room. The first row of planks is installed with its groove side towards the wall. 
Check long distances by using a string line.

2. Leave an expansion space of approx. 10 mm between the floor and the wall.

3. Apply the adhesive with a notched trowel according to the manufacturer‘s recommendation solely on the area where the next planks are to be 
installed. The open time of the adhesive must not be exceeded.

4. Put  the planks onto the adhesive bed. Ensure an optimum adhesive transfer by pressing the planks against the subfloor. 
Take care that no adhesive gets on the floor surface.

5. Once the first three rows have been installed, leave the adhesive to cure over night, and continue the installation on the following day.

6. Do not walk on the parquet floor for at least 24 hours after installation in order to allow the adhesive to dry and cure sufficiently. 
We recommend placing weights on the installed area (especially on the edge area).

GLUE-DOWN

INSTALLATION

Installation instructions  Scheucher MULTIflor NOVOLOC® 5G

POKLÁDKA CELOPLOŠNÝM
LEPENÍM K PODKLADU

Pokládku lepením doporučujeme nechat na odborníkovi. Pokud se rozhodnete položit podlahu svépomocí, věnujte prosím pozornost
návodu k přípravě a našim doporučením.

V závislosti na stavu podkladu může být nutná příprava (základní nátěry, nátěry) podle pokynů výrobce. Podklad musí splňovat všechny
požadavky pro pokládku dřevěných podlah (podklad musí být rovný, suchý, čistý, pevný, bez prasklin). Stav podkladu musí být otestován
se zaznamenáním stavu před pokládkou dřevěné podlahy. Používejte pouze lepidla bez obsahu vody a rozpouštědel. Je třeba se rovněž
řídit pokyny výrobce lepidla

Zahajte instalaci v levém rohu místnosti. První řadu prken pokládejte perem směrem ke stěně. Délky zkontrolujte provázkem.

Mezi podlahou a stěnou nechejte dilatační spáru cca 10 mm širokou.

Lepidlo nanášejte zubovou špachtlí podle doporučení výrobce výhradně na plochu, kam budete instalovat další prkna.
Nepřekračujte doporučenou dobu otevření lepidla.

Položte prkna na plochu opatřenou lepidlem. Přitlačte prkna k podkladu. V případě systému pero + drážka se prolepují
vhodným lepidlem čelní spoje lamel. Lepidlo nanášejte na horní stranu drážky tak, aby se lepidlo nedostalo na povrch lamely

Po instalaci prvních tří řad nechte lepidlo vytvrdnout přes noc a pokračujte v instalaci následující den.

Alespoň 24 hodin po instalaci doporučujeme po parketové podlaze nechodit, aby lepidlo mohlo dostatečně zaschnout a vytvrdnout. 
Instalovanou plochu (zejména na okrajích) je vhodné zatížit závažím.

Manuál pokládky podlahy MULTIflor NOVOLOC® 5G
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Hardwood floors have favourable thermal resistance values that are neither too high nor too low. Wooden floors always feel warm under your 
feet, even if the underfloor heating is turned off. Engineered hardwood floors are subject to far less swelling and shrinkage than solid hard-

wood floors. MULTIflor NOVOLOC® 5G has a thermal insulation resistance of 0.058 m²K/W and is therefore perfectly suited for the installation on 
an underfloor heating system. Special guidelines and regulations for the installation on an underfloor heating must be observed. These can be 
obtained from your specialist dealer, manufacturer or adhesive supplier. Wood species like beech and maple react very quickly to unfavourable 
climatic conditions, which may cause gaps to form between the planks. We recommend using wood species with low swelling and shrinking 
characteristics, e. g. oak, for installation over radiant heated floors. 

The surface temperature of the parquet must not exceed 29 °C at any point in the room.

Beside floating installations, a fully glued down installation, as is it  necessary when choosing  MULTIflor NOVOLOC® 5G, is a proven and optimum 
installation method, resulting in an improved heat transfer and a low gap formation. When installing above unheated rooms or rooms without a 
basement take care of a permanent moisture barrier to avoid possible damage caused by moisture from underneath. Both, professionally pre-
pared wet and dry screed systems can be used. The implementation of screed dryings have to be carried out according to the manufacturer‘s 
instructions. The residual moisture due to CM-method at the time of installation must not exceed 1.8 % at cement screeds and 0.3 % at anhydrite 
screeds. Accelerated screeds must comply with the manufacturer‘s instructions. In any case, the corresponding rel. humidity of the screed for 
heated subfloors has to be below 65% rh. Corresponding rel. humidity is meant to be the measured value in the equilibrium state under a suffi-
ciently large, sealed test area above screed ś surface.

FLOOR TEMPERING

Since its low efficiency it is not ideal to install a room cooling system in the floor level and should therefore preferably be installed in the wall and 
/ or ceiling area, because cool air always sinks down and never rises. Wood has the positive characteristic of not reacting to changes in tempera-
ture with changes in its dimensions. It will only react with swellage and shrinkage when there are changes in the relative humidity of the ambient 
air.Based on previous experience of tempering floors with an underfloor heating system using cool water in the summer the following was noted 
according to the current state of knowledge: Scheucher parquet floors are approved for the use on tempered subfloors. The operation of such a 
tempering is possible, if it is demonstrably ensured (e.g. Fidbox®), that a daily average of 65% relative humidity will not be exceeded and the dew 
point is not even reached approximately at any time. A fully glued down installation is necessary.

INSTALLATION ON UNDERFLOOR HEATING SYSTEMS

CARE AND MAINTENANCE

MULTIflor NOVOLOC® 5G  TENSEO (CLASSICO, MATT)

MULTIflor NOVOLOC® 5G products are supplied with an environmentally friendly formaldehyde-free surface finish of high quality. Hardwood 
floors are subject to natural wear, depending on use. Special emphasis must therefore be placed on proper initial care after installation and sub-
sequent regular maintenance.

MULTIflor NOVOLOC® 5G SEDA

In order to preserve its fine appearance and its high quality, wood flooring is treated with oils and waxes according to a tradition dating back 
many centuries. Only natural oils and waxes are used for MULTIflor NOVOLOC® 5G products. Hardwood floors are subject to natural wear, de-
pending on use. Special emphasis must therefore be placed on proper initial care with protective wax oil and subsequent regular maintenance.

PLEASE FOLLOW OUR CARE AND 
CLEANING INSTRUCTIONS!

To preserve the beautiful look of your parquet floor and protect its surface, please avoid mechanical damages whereever possible. To avoid 
scratches and serious damages it is recommended to place mats in the entrance area and remove sand and grit with a broom immedeately. 
Equip your movable furniture with felt gliders and use special rolls for wooden floors on office chairs. Do not leave any wet items on your parquet 
floor. To assess results properly, try out care and/or cleaning procedures in an inconspicuous place before applying the product. Do not use any 
strongly alkaline cleaners or acids, these can irreversibly discolor your wooden floor.

TIP

Installation instructions  Scheucher MULTIflor NOVOLOC® 5GManuál pokládky podlahy MULTIflor NOVOLOC® 5G

POKLÁDKA NA PODLAHOVÉ VYTÁPĚCÍ SYSTÉMY

Dřevěné podlahy mají příznivé hodnoty tepelného odporu, které nejsou ani příliš vysoké, ani příliš nízké. Dřevěné podlahy vždy
hřejí pod nohama, i když je podlahové topení vypnuté. Vícevrstvé dřevěné podlahy podléhají mnohem menšímu bobtnání
a smršťování než masivní podlahy. MULTIfloor NOVOLOC® 5G má tepelný odpor 0.058 m²K/W a je proto ideální pro instalaci
na podlahové vytápění. Pro instalaci na podlahové vytápění je třeba dodržovat zvláštní pokyny a doporučení. Tyto můžete získat
u svého specializovaného prodejce, výrobce nebo dodavatele lepidel. Dřeviny jako buk a javor reagují velmi rychle na nepříznivé
klimatické podmínky, které mohou způsobit vznik mezer mezi prkny. Pro instalaci na vytápěné potěry doporučujeme používat
dřeviny s nízkým bobtnáním a smršťováním, jako např. dub.

Povrchová teplota dřevěných podlah nesmí v žádném místě v místnosti překročit 29 °C. Kromě plovoucích instalací je osvědčenou
a optimální metodou pokládka celoplošným lepením k podkladu, tak, jak je to nutné i u MULTIfloor NOVOLOC® 5G, která zajišťuje
zlepšený přenos tepla a nízkou tvorbu spár. Při instalaci nad nevytápěnými místnostmi nebo místnostmi bez suterénu dbejte na trvalou 
ochranu proti vlhkosti, abyste předešli možnému poškození podlahy vlhkostí zespodu. Lze použít jak profesionálně připravené systémy 
mokrého, tak suchého potěru. Provádění vysoušení potěru musí být prováděno podle pokynů výrobce. Zbytková vlhkost vlivem
CM-metody v době pokládky nesmí překročit 1,8 %CM u cementových potěrů a 0,3 %CM u anhydritových potěrů. Urychlené potěry
musí odpovídat pokynům výrobce. V každém případě musí být relativní vlhkost vzduchu vždy nižší než 65 %.

PODLAHOVÉ CHLAZENÍ
Díky nízké účinnosti není ideální instalovat chlazení na úroveň podlahy a mělo by být instalováno raději na úrovni zdí nebo stropu,
neboť chladný vzduch vždy klesá a nikdy nestoupá. Dřevo má v tomto ohledu pozitivní vlastnost a nereaguje na změny teplot
změnami objemu. Bobtnáním a smršťováním bude reagovat pouze při změnách relativní vlhkosti okolního vzduchu.
Na základě dosavadních zkušeností s temperováním podlah systémem podlahového chlazení studenou vodou v létě bylo podle
současného stavu znalostí zjištěno následující: dřevěné podlahy Scheucher jsou schváleny pro použití na temperované podklady.
Provoz takového temperování je možný, pokud je prokazatelně zajištěno (např. Fidbox®), že nebude překročen denní průměr
65% relativní vlhkosti a že nikdy nebude dosaženo teploty rosného bodu. Je nutná pokládka podlahy celoplošným lepením k podkladu.

PÉČE A ÚDRŽBA

Výrobky MULTIflor  NOVOLOC®  5G  jsou dodávány s povrchovou úpravou vysoké jakosti bez formaldehydu, šetrnou k životnímu
prostředí. Podlahy z tvrdého dřeva podléhají přírodnímu opotřebení v závislosti na míře užívání. Zvláštní důraz je proto třeba klást
na řádnou počáteční péči po instalaci a následnou pravidelnou údržbu..

Za účelem zachování dobrého vzhledu a vysoké jakosti dřeva se tradičně už po stovky let dřevěné podlahy ošetřují oleji a vosky. Na 
produkty MULTIflor  NOVOLOC®  5G se používají přírodní oleje a vosky. Podlahy z tvrdého dřeva podléhají přírodnímu opotřebení
v závislosti na míře užívání. Zvláštní důraz je proto třeba klást na řádnou počáteční péči po instalaci a následnou pravidelnou údržbu.

PROSÍME, DODRŽUJTE
NAŠE DOPORUČENÍ
OHLEDNĚ PÉČE A ČIŠTĚNÍ

Chcete-li zachovat krásný vzhled vaší parketové podlahy a chránit její povrch, pokuste se maximálně omezit mechanické poškození
a poškrábání. K vstupním dveřím pokládejte podložky a veškerý písek nebo špínu ihned zametejte. Posuvný nábytek opatřete plstěnými
podložkami a kancelářské židle by na dřevěné podlaze měly mít speciální kolečka. Na parketové podlaze by nemělo zůstávat nic
vlhkého. Pro dokonalý výsledek zkoušejte všechny čistící a údržbové přípravky na málo viditelném místě před tím, než je aplikujete
na celou podlahu. Nepoužívejte silně alkalické čističe nebo kyseliny, mohou nevratně změnit zbarvení vaší podlahy.
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Hygroscopicity is one of wood’s natural characteristics. That me-

ans that it adapts its moisture content to its environment. This

process is described as “the wood working” (swelling and shrin-

king). With a humidity above 65 % (in the summer months) or

below 30 % (during the heating season), this may result in percep-

tible changes in the dimension of your parquet elements (bulging/

warping in summer, shrinkage during the heating

season). These effects are typical characteristics of wood and

the ultimate proof of how natural wood is as a material. Our way 

of life and further developments in residential buildings with ve-

ry tight outer walls and a controlled ventilation in living areas, as

well as underfloor heating and cooling, mean that parquet and

floorers are faced with ever increasing challenges. The number

of damage caused by indoor climate rose sharply and, in many ca-

ses,  no data on indoor climate could be presented. This is a thing 

of the past now! The Fidbox® is simply built into the parquet floor, 

measures the temperature and relative humidity automatically 

every day over many years and saves the data. These can be read 

out and evaluated by radio at any time - without having to destroy 

the parquet and ensures a simple and regular floor inspection so 

that your floor remains beautiful and maintains its value for many 

years. The installation of a Fidbox® is recommended by all leading 

parquet manufacturers at a total parquet area ≥ 50 m2 in the case 

of gluing and/or underfloor heating.

FIDBOX

The installation of a FIDBOX is recommended per each housing unit, but at least once in an area of 100 m². It registers the room climate under 
and in the parquet floor over years. 

Installation instructions  Scheucher MULTIflor NOVOLOC® 5G

 Specifications Fidbox®

• Read out area: up to 30 m in an open environment,

  in an installed condition up to 15 m

• Dimensions: 95.5 × 52.5 × 7  mm

• Weight: 30 g

• Memory: up to 1 048 592 records

• Measuring  

interval: can be set to variable intervals,

                                        from one second to 45 days

• Moisture: accuracy of up to ± 0.2 % rF

• Temperature: accuracy of up to ± 0.3 °C at + 25 °C

• Lifetime: up to 7.5 years,  measuring time   

                                   interval 8 h

 Benefits for the constructor:

• Complete supervision of the cons-

truction phase before takeover

• Trust and credibility from the outset

• Precise conclusions on how to 

improve the room climate

• Secures the value of the 

parquetflooring

• Data for a quick clarification of facts

• Legal security through reliable data

 Benefits for the floorer:

• Complete supervision of the cons-

truction phase before takeover

• Reduction of complaint costs

• Security for 3 or 5 years

• Clarity on liability issues

• Active support in cases of damage

• Additional business through service

benefits – floor inspection

 Benefits for the investor:

• Complete supervision of the 

construction phase before takeover

• Additional benefits for 

property marketing

• Security for 3 or 5 years

• Absolute clarity on liability issues 

right from the start

• Verifiability of general contractor 

services before acceptance

• Investment protection for investment 

properties

Manuál pokládky podlahy MULTIflor NOVOLOC® 5G

Instalace FIDBOXu se doporučuje na každou bytovou jednotku, nejméně však jednu na ploše 100m². Zaznamenává teplotu
pod podlahou a v dřevěné podlaze v průběhu let.

FIDBOX

Jedna z přirozených vlastností dřeva je hygroskopicita.
Tedy schopnost přizpůsobit se prostředí, ve kterém se nachází.
Proto říkáme, že „dřevo pracuje“ (bobtná a smršťuje se).
Při vlhkosti nad 65% ( v letních měsících) popř 30%
(během topné sezóny), může díky tomu nastat citelná
změna rozměrů dřevěných prvků (vyboulení/zkroucení v létě,
smrštění během topné sezóny).
 
Tyto projevy jsou typickými vlastnostmi dřeva a jasným
důkazem toho, jak přírodní materiál dřevo je. Náš způsob života
a další vývoj v oblasti rezidenčního bydlení s maximálně
izolovanými vnějšími stěnami a řízenou ventilací v obytných
prostorech, stejně jako s podlahovým vytápěním a chlazením,
znamenají, že dřevěné podlahy a podlaháři čelí stále větším
výzvám. Počet škod způsobených vnitřním klimatem prudce
vzrostl a v mnoha případech nebylo možné předložit žádné
údaje o vnitřním klimatu. To je nyní minulostí!
 
Fidbox® je jednoduše zabudovám do dřevěné podlahy,
měří teplotu a relativní vlhkost automaticky každý den
po mnoho let a ukládá tato data. Ta lze kdykoli přečíst
a vyhodnotit – aniž byste museli podlahy zničit – a zajistí
jednoduchou a pravidelnou kontrolu podlahy, aby vaše
podlaha zůstala krásná a zachovala si svou hodnotu po mnoho
let. Instalace Fidbox® je doporučena všemi předními
výrobci parket při celkové ploše parket  ≥  50 m2 v případě lepení
a / nebo podlahového vytápění.

  Specifikace Fidboxu®
Čitelná oblast: až 30 m v otevřeném prostoru,

v zastaveném prostoru do 15 m

Rozměry: 
Hmotnost:

Paměť: až 1 048 592 záznamů

Interval měření:       možno nastavit variabilně, od jedné vteřiny
                                do 45 dní
 

Vlhkost: přesnost až do ± 0.2 % rF

Teplota až do ± 0.3 °C at + 25 °C
Životnost: až  7,5 roku,  v měřícím intervalu 8h

95.5 × 52.5 × 7  mm
30 g

Výhody pro stavitele:
- Kompletní dozor nad fází stavby
před převzetím

- Důvěra a důvěryhodnost od samého počátku
- Přesné vyhodnocení možností
zlepšení klimatu v místnosti

- Podtrhuje hodnotu dřevěné podlahy

- Data pro rychlé vyhodnocení faktů

- Právní zabezpečení prostřednictvím
spolehlivých údajů

Výhody pro podlaháře:
- Kompletní dozor nad fází stavby
před převzetím
- Snížení nákladů na reklamace
- Jistota na 3 nebo 5 let
- Jasnost v otázkách  odpovědnosti
- Aktivni podpora v případě poškození
- Další zakázky v servisních benefitech; 
kontroly podlahy

Výhody pro investora:
- Kompletní dozor nad stavbou
před převzetím

- Vyšší hodnota nemovitosti při prodeji

- Jistota na 3 nebo 5 let
- Absolutní jasnost v otázkách odpovědnosti
hned od počátku

- Ověřitelnost služeb hlavního dodavatele
před převzetím

- Ochrana investic do nemovitosti
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Scheucher Holzindustrie GmbH 

Zehensdorf 100 | A-8092 Mettersdorf

Number issued by the notified body: NB 0766 / EPH Dresden

     EN 14342:2013 

Reaction to fire C
fl
 - s1

Average density ≥ 500 kg/m³

Total thickness 9.8 mm 

Formaldehyde emission E1

PCP emission <5 × 10-6

VOC emission:

Thermal conductivity 0.17 W/mK 

Biological durability Klasse 1 / Class 1

Breaking strength NPD

Slipperiness NPD
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LEMF0236EN

Multilayer parquet  with NOVOLOC® 5G system 
for glue-down installations

compliant with German AgBB-scheme, French. A+,  

Belgian VOC Regulation., LEED v4, BREEAM Gen.Level

All recommendations are based on extensive 
practical experience. Experience has shown, that 
a processing takes place under different conditi-
ons specified on site,  so that no warranty or liabi-
lity claims can be derived from our instructions. 

MULTIflor NOVOLOC® 5G  
Installation instructions, version 2021

Scheucher Holzindustrie GmbH

Zehensdorf 100 | A-8092 Mettersdorf
+43 (0) 3477 2330 - 0 | info@scheucherparkett.at
www.scheucherparkett.at

Installation instructions  Scheucher MULTIflor NOVOLOC® 5G
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EN 15251:2012 „ Input parameters for indoor climate“ recommend a seasonally caused relative humidity of approx. 30% - 65% for a healthy room 
climate. In this range, natural characteristics of wood may show up in form of joints, shakes or cupping of your parquet flooring in a moderate 
degree. In case of long-term deviations, health impairments or excessive changes in the appearance of your hardwood floor, like greater defor-
mations, joints and crackings may occur. 

Wood as a natural material reacts more sensitively to changes of the relative humidity than to changes of temperature. By overheating your 
underfloor heating you‘ll compound reducing the relative humidity in your room, which in turn leads to an under-drying of your wooden floor. 
The key to success lies in the observance of an optimum air humidity of 30% to 65%, which generally requires an appropriate air humidification 
in the heating season.That‘s why keeping the air humidity at the right level is a very important factor for the decade-long pleasure with your 
high-quality parquet floor from Scheucher.

ROOM CLIMATE

Relative humidity 
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Optimum Area 

Temporarily acceptable range

Inappropriate indoor climate for humans and wood

This „feel comfortable“ chart for indoor room climate 
demonstrates the combination of relative humidity and 
room temperature where the overwhelming majority feels 
comfortable in indoor rooms.

Manuál pokládky podlahy MULTIflor NOVOLOC® 5G

VNITŘNÍ KLIMA

EN 15251:2012 „Vstupní parametry pro vnitřní prostředí“ považuje za zdravé klima relativní vlhkost vzduchu cca. 30 % - 65 %.
V tomto rozsahu se přirozené vlastnosti dřeva mohou projevit ve formě drobných spár či nepatrném zkroucení nebo
bobtnání vaší dřevěné podlahy. V případě dlouhodobých odchylek může dojít k poškození vzhledu podlahy či poškozením
jako jsou větší deformace, či vznik spár a prasklin.
 
 
Dřevo jako přírodní materiál reaguje citlivěji na změny relativní vlhkosti než na změny teploty. Přehřátím vašeho podlahového
vytápění společně snížíte relativní vlhkost vzduchu ve vaší místnosti, což následně vede k podsušení vaší dřevěné podlahy.
Klíčem k úspěchu je dodržování optimální vlhkosti vzduchu 30 % až 65 %, což obecně vyžaduje odpovídající zvlhčování
vzduchu v topné sezóně. Udržování vlhkosti vzduchu na správné úrovni je proto velmi důležitým faktorem pro dekády trvající
potěšení z vaší vysoce kvalitní dřevěné podlahy od firmy Scheucher.

Optimální rozsah

Dočasně přijatelný rozsah

Nevhodné vnitřní klima pro člověka i dřevo

Tabulka „pocit komfortu“ vnitřního klimatu ukazuje
poměr relativní vlhkosti a pokojové teploty,
pro ideální pohodlí ve vnitřních prostorách.

Pokojová 
teplota

Relativní vlhkost

Číslo vydané notifikovanou osobou: NB 0766 / EPH Dresden

Vícevrstvá dřevěná podlaha se systémem
NOVOLOC 5G s lepenou instalací

Reakce na oheň:

Průměrná hustota:

Celková tloušťka:

Formaldehyd:

Emise PCP:

Emise VOC:

Tepelná vodivost:

v souladu s německým schématem AgBB-scheme,
francouzskou. A+,  belgickou VOC regulací., LEED v4,
BREEAM Gen.Level

Biologická trvanlivost: Třída 1

Pevnost:

Protiskluzovost:

Všechna doporučení vycházejí z rozsáhlé praxe. 
Zkušenosti ukázaly, že zpracování probíhá za 
individuálních podmínek dle lokality a nemovitosti,
takže z našich pokynů nelze odvodit žádnou záruku ani 
odpovědnost.

9,8mm // 10,5mm (OSB nosič)




