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Podłogi przeznaczone do użytku
mieszkaniowego, w pomieszczeniach o
regulowanej temperaturze +10°C <T< +30°C.
Wyrób można układać luzem pod warunkiem, że
temperatura otoczenia jest kontrolowana. Aby
posadzka nie nagrzewała się do temperatury
przekraczającej 60°C, należy zabezpieczyć ją
przed bezpośrednim działaniem promieni
słonecznych, np. za pomocą rolet lub zasłon
okiennych lub tym podobnych rozwiązań.
W przeciwnym razie należy przytwierdzić
podłogę za pomocą odpowiedniego kleju.
(Należy skonsultować się z producentem kleju.)
Nie wolno kłaść wykładziny podłogowej na
werandach.

WAŻNE: Informacje tu zawarte obowiązują od: 1.01.2020. Mogą ulec zmianie bez uprzedzenia odbiorcy. Z uwagi na
nieustający postęp techniczny, przed przystąpieniem do prac klienci powinni skontaktować się z naszą firmą i ustalić, czy
niniejszy dokument jest nadal aktualny.
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1. INFORMACJE OGÓLNE

Podłogę należy kłaść na równym, płaskim,
czystym, nośnym, suchym i solidnym podłożu.

Zawartość wilgoci nie może przekraczać
wartości 7% według próby karbidowej.

Tolerancja płaskości musi wynosić < 5 mm na
2 metry krawędzi prostej.

Maks. jedna nierówność wyższa niż 1 mm na
odcinku 20 cm.

2. ZALECENIA WEDŁUG TYPU PODŁOŻA

Podłoże

Warunki

Płytki ceramiczne

Jeśli szerokość szczeliny < 4 mm i głębokość < 1 mm.

Podłoga betonowa, beton malowany, beton

W razie potrzeby należy zastosować wylewkę samopoziomującą,
aby zniwelować nierówności powierzchni.

samopoziomujący, wylewki samopoziomujące,
posadzki betonowe, jastrychy

Anhydryt

Jeśli wilgotność < 0,5%.

Winyl kompaktowy

Winyl akustyczny, dywan, laminat

Należy bezwzględnie usunąć. W razie potrzeby należy zastosować
wylewkę samopoziomującą, aby zniwelować nierówności
powierzchni.

Drewno

W przypadku braku klejenia, przybite gwoźdźmi do listew
w odstępach. W przypadku klejenia należy bezwzględnie usunąć.
Jeśli istniejąca podłoga jest zbyt elastyczna, pokryć 19 mm sklejką
drewnianą i przymocować.

Ogrzewanie podłogowe

Ogrzewanie wodne – dozwolone do temperatury 28 C
Ogrzewanie elektryczne i promiennikowe – wymagane klejenie do
podłoża (do </= 0,15 m2 x Kelvin/ Watt)

Płyty OSB

Pokryć 19 mm sklejką drewnianą i przymocować.

Podkład piankowy

Dopuszczalne są wyłącznie podkłady Gerflor Acoustic
i Silence Ultra. Montaż na innych podkładach jest niemożliwy.
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1. PRZED POŁOŻENIEM

Wszystkie wykładziny ścienne i podłogowe należy dokładnie sprawdzić pod kątem widocznych wad przed rozpoczęciem
ich montażu.
W celu zapewnienia jednolitości koloru wykładzina podłogowa w każdym pomieszczeniu powinna pochodzić z tej samej
partii produkcji, oznaczonej na opakowaniu.
Temperatura w pomieszczeniu podczas montażu musi wynosić od 15°C do 26°C.
Deski lub płytki muszą być przechowywane w pomieszczeniu na 24 godz. przed montażem.

2. NARZĘDZIA

Nóż tapeciarski

Taśma miernicza

Metalowy liniał

Młotek nieodskakujący

Rękawice odporne na
cięcie

3. KIERUNEK UKŁADANIA

Płytki (deski) należy ustawiać prostopadle ku ścianie z głównym oknem pomieszczenia lub w poprzek tego kierunku.
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4. PIERWSZY RZĄD

Odstęp
krawędzi
Szerokość
ostatniego
rzędu (V)

Liczba rzędów całych
desek/płytek (Z)

X = szerokość
pomieszczenia - (krawędź
x 2)

Y = X / szerokość deski

Z = zaokrąglić Y w dół do
liczby całkowitej

W=Y-Z
V = W x szerokość deski

(szerokość deski + V) / 2 =
rozmiar pierwszego i
ostatniego rzędu

Przykład:
Pokój ma szerokość
2 m, 2000 mm.
Wiem, że muszę
zastosować
odstęp krawędzi
4 mm.
X = 2000 - (4 x 2) =
1992

Moja deska ma
20,4 cm szerokości,
204 mm.
Y = 1992 / 204 = 9,7

Y = 9,7 zatem Z = 9

W = 9,7 - 9 = 0,7
V = 0,7 x 204 = 142,8
Zatem szerokość
ostatniego rzędu musi
wynosić 14,28 cm.

(204 + 142,8) / 2 =
173,4
Lub rozmiar
pierwszego
i ostatniego rzędu
musi wynosić
17,34 cm, aby był taki
sam.

5. MONTAŻ

WSKAZÓWKA: Wykorzystać ścinki desek lub płytek jako kliny
dystansowe.

Rozpocząć układanie od rogu pomieszczenia.
Układać kolejne fragmenty podłogi poruszając się tyłem (na zewnątrz od niej),
z piórami zamków ku układającemu.
Zostawić maksymalny odstęp krawędzi 4 do 5 mm wokół krawędzi pomieszczenia
i stałych elementów.
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Deski muszą być układane we wzór
cegły.
Płytki należy układać z mijanką na 1/2.
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6. PRZYTWIERDZANIE

Deski/płytki są blokowane poprzez
uderzanie młotkiem, zaczynając
od krótszego boku.

7. PRZYCINANIE NA KOŃCU RZĘDU

8. ZALECENIA DOTYCZĄCE UKŁADANIA

TACKIFIER

Do 150 m2 przyklejanie nie jest wymagane.
Jeśli korytarz ma ponad 5 m długości, zaleca się
częściowe podklejenie na długości 20 cm przy
użyciu dwustronnej taśmy samoprzylepnej.

W łazienkach zaleca się stosowanie uszczelnienia silikonowego na krawędziach wanien i natrysków.
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Podłoga nadaje się do użytku bezpośrednio po
montażu.
Należy zachować ostrożność podczas użytkowania
ciężkich mebli i krzeseł na kółkach (stosować
nakładki i maty ochronne). Nie należy stosować
gumowych nóżek (ryzyko żółtych/rdzawych śladów).

PODŁOGI DO MIESZKAŃ

PIELĘGNACJA

OBSZAR
STOSOWANIA

PODŁOŻA

MONTAŻ

ODDANIE DO
UŻYTKU

PIELĘGNACJA

1.
Nacięcia są wykonywane przy użyciu noża tapeciarskiego:
• Naciąć deskę/płytkę w jednej lub większej liczbie linii od góry prostym ostrzem.
• Wygiąć deskę/płytkę w celu odłamania jej.

WSKAZÓWKA: Podczas
przycinania podłogi
wokół ościeżnic
i w trudno dostępnych
narożach należy
używać nożyc.

2.
Aby wymienić deskę/płytkę:

Przyciąć do narożnika przy użyciu noża
tapeciarskiego, usunąć deskę/płytkę.
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Następnie wprowadzić zamienną deskę/płytkę
i zmontować.

