Luksusowe podłogi winylowe — instrukcja montażu (montaż na klej)

PRZED MONTAŻEM
Informacje ogólne
Poniżej przedstawiamy wskazówki do montażu przyklejanych luksusowych podłóg winylowych. Prosimy
uważnie przestrzegać niniejszych instrukcji, aby zapewnić prawidłową instalację tego produktu.
Przed montażem należy dokładnie sprawdzić cały materiał. Wadliwe panele, które zostaną zainstalowane
nie są objęte gwarancją ani kosztami robocizny związanymi z ich usunięciem i nową instalacją.
Przed rozpoczęciem instalacji należy przeprowadzić testy wilgotności i zarejestrować wyniki. Wyniki nie
mogą przekraczać specyfikacji podanej przez producenta kleju. Znacząca liczba błędów instalacyjnych,
jakie obecnie występują na rynku jest spowodowana kwestiami związanymi z wilgocią.
Produkt należy przechowywać w miejscu pracy, z dala od innych przedmiotów. Produkt należy zaaklimatyzować do temperatury wnętrza i należy przechowywać w temperaturze minimum 20°C przed, podczas i po
instalacji przez minimum 48 godzin. Przed rozpoczęciem instalacji, miejsce pracy musi być oczyszczone i
dobrze przygotowane. Wszelkie ubytki należy uzupełnić, a posadzkę odpowiednio przygotować, przy czym
należy umożliwić jej wyschnięcie przed rozpoczęciem instalacji.
Przed instalacją na leży sprawdzić kartony i potwierdzić, że produkt jest prawidłowy i ma taki sam numer
serii i partii. W przypadku różnych numerów serii lub partii w celu zminimalizowania zróżnicowania odcieni, należy wymieszać produkty z różnych kartonów. Jeśli produkt wygląda nieprawidłowo, niezwłocznie
zaprzestać instalacji i skontaktować się ze sprzedawcą.
ZABRONIONE: Montowanie produktu z widocznymi wadami. Produkt został wytworzony zgodnie z wysokimi
standardami kontroli, ale w kartonach mogą okazjonalnie wystąpić wadliwe produkty. Jeśli stwierdzą
Państwo dużą ilość wad, prosimy o niezwłoczne zaprzestanie instalacji oraz kontakt ze sprzedawcą. Producent nie przyjmuje odpowiedzialności za zainstalowanie wadliwego wizualnie materiału.
Przygotowanie
Dla bezproblemowej pracy niezbędne jest prawidłowe przygotowanie posadzki oraz poprawna instalacja
podkładu. Nierówna lub szorstka posadzka będzie przebijać na powierzchnię produktu, a punkty wystające
będą bardziej podatne na szybsze zużycie. Przed rozpoczęciem instalacji produktu, należy usunąć
wszelkie niedokładności posadzki przekraczające 1 mm, o długości większej niż 20 cm.
Posadzka drewniana
Posadzka drewniana musi być sztywna, stabilna wymiarowo i zamocowana minimum 450 mm ponad
podłożem. Należy zapewnić odpowiednią wentylację naturalną, a podłoże musi zostać pokryte odpowiednią izolacją paroszczelną.
Nie należy instalować produktu na posadzce drewnianej, która jest ułożona bezpośrednio na podłożu
betonowym.
Aby zapewnić poprawną instalację, posadzki drewniane muszą być pokryte cięższą sklejką o grubości minimum 6 mm. Prawidłowa posadzka powinna zapewniać gładką i równą powierzchnię dla instalacji produktu. Nie zaleca się montowania produktu na płytach MDF, MFP czy OSB. Sklejkę należy delikatnie łączyć ze
sobą tak aby końce stykały się ze sobą. Nie należy dociskać sklejki na siłę. Łączenia paneli powinny być
przesunięte względem siebie o minimum 400 mm. Instalację należy rozpocząć w rogu i pracować ukośnie
wzdłuż całej powierzchni. Do mocowania sklejki nie zaleca się stosowania gwoździ ze zwykłej stali,
powlekanych cementem lub żywicą. Nie zaleca się również przyklejania sklejki, ponieważ niektóre kleje
rozpuszczalnikowe mogą zabrudzić luksusowe panele podłogowe. Gwoździe powinny być umieszczone
naprzemiennie i oddalone od siebie nie więcej niż 100 mm wokół obwodu oraz nie więcej niż 10 mm od
skraju. Wszelkie ubytki, np. wgniecenia od młotka oraz inne nierówności powierzchni należy wyrównać.
Posadzka betonowa
Posadzki betonowe muszą być twarde, suche i gładkie. Kurz, brud, pozostałości po rozpuszczalnikach, farbach, woskach, tłuszczach oraz innych materiałów obcych powinny zostać usunięte. Przed rozpoczęciem
instalacji produktu nowe płyty betonowe muszą mieć czas na całkowite wyschnięcie. Wszystkie posadzki
betonowe należy sprawdzić pod kątem wilgotności i zasadowości. W przypadku wylewki betonowej zawartość wilgoci w podłożu musi być niższa niż 2,5%, a w przypadku wylewki anhydrytowej niższa niż

0,5%. Nie należy instalować produktu na żadnej posadzce, której emisja wilgoci jest większa niż 2,42 kg/
100 m2 w 24 godziny, zgodnie z testem chlorkiem wapnia.
Podobnie jak w przypadku systemów posadzek drewnianych, wszelkie ubytki należy wyrównać.
Możliwa jest instalacja na podłogach betonowych z systemem ogrzewania podłogowego, pod warunkiem,
że temperatura podłogi w żadnym punkcie nie przekracza 27°C. System ogrzewania należy włączyć w celu
wyeliminowania wilgoci rezydualnej.
Istniejące podłogi
Nie zaleca się montażu tego produktu na innych istniejących podłogach.
OSTRZEŻENIE: Nie piaskować, zdrapywać na sucho, śrutować ani mechanicznie proszkować istniejącego
odpornego pokrycia podłogi, podłoża lub filcowej wykładziny. Produkty te mogą zawierać włókna
azbestowe, które są trudne do rozpoznania. Stosowanie wyżej wymienionych, niezalecanych procedur na
materiałach zawierających azbest może wytworzyć pył azbestowy. Wdychanie pyłu azbestowego może
powodować raka lub inne szkodliwe działanie na organizm.
Ostateczna odpowiedzialność za zatwierdzenie stanu posadzki i jego wpływu na końcowy wygląd tego produktu spoczywa na instalatorze.

MONTAŻ
Zasady ogólne
Pokój najlepiej podzielić na części linią kredową. Klej należy dobrać stosownie do rodzaju posadzki i paneli. Odpowiedni klej należy nałożyć przy pomocy kielni ząbkowanej w kwadratach o wymiarach 1.5 mm
szeroki i 1.5 mm głęboki, oddalonych od siebie o 1.5 mm. Rozpocząć nakładanie kleju na przecięciach i
rozprowadzić odpowiednią ilość.
Wiązanie na mokro:
Rozprowadzić klej cienką, równą warstwą. Żadna część nie może być większa, niż obszar, który można
łatwo pokryć panelami w około 20 minut w warunkach normalnych — 21°C i 40% wilgotności. Pozostawić
rozsmarowany klej na kilka minut, aby zaczął wiązać, następnie położyć panele póki klej jest nadal wilgotny, zanim jego powierzchnia się zetnie lub wyschnie. Ułożyć panel równo w kleju, bez przesuwania i
okresowo sprawdzać, aby upewnić się, że minimum 90% kleju przeniosło się na spód panelu. Do układania
paneli lub płytek wokół granicy użyć przycinarki do płytek lub techniki zarysowania i przełamania.
Wiązanie na sucho:
Rozprowadzić klej cienką, równą warstwą. Umożliwić wyschnięcie kleju, do momentu zmiany koloru,
kiedy po dotknięciu nie będzie zostawał na palcu. Suchy klej jest niezmiernie lepki. Położyć panel na
suchym kleju, bardzo dokładnie ustalając pozycję, ponieważ jego przesunięcie będzie bardzo trudne. Po
ukończeniu instalacji każdej sekcji, natychmiast przewałkować trzyczęściowym wałkiem o ciężarze 45 kg.
Ponownie przewałkować całą podłogę po jednej do dwóch godzin w obu kierunkach.
Natychmiast usunąć nadmiar kleju wodą z mydłem. Zaschnięty klej jest trudny do usunięcia. Zakryć wszystkie wystające brzegi. Zainstalować listwy drewniane lub winylowe wzdłuż ścian, listwy pod meble, itp.
Zainstalować listwy ścienne oraz uszczelnienia przy wannach, sedesach, itp. Suchy klej należy usunąć
niepalnym środkiem czyszczącym lub rozpuszczalnikiem. Nie myć ani nie pielęgnować podłogi przez minimum 48 godzin po instalacji. Po 48 godzinach zmyć wilgotnym mopem w celu usunięcia resztek pyłu z
powierzchni.

PO MONTAŻU
Pielęgnacja i konserwacja
Aby zapobiegać nadmiernemu zużyciu należy przed wszystkimi drzwiami wejściowymi z zewnątrz ułożyć
wycieraczki. Pomaga to ograniczyć ilość piasku i drobnych kamyczków dostających się na podłogi winylowe. Ostry piasek jest najgorszym wrogiem wszelkich podłóg. Ponadto, jeśli panele zainstalowano w
kuchni, należy przy zlewie umieścić dywanik, który będzie przyjmował rozlania i rozbryzgi. Jeśli dywanik
zamoknie, należy go zdjąć i wysuszyć. Na nogi mebli należy zainstalować stopki ochronne odpowiednie dla
podłóg winylowych. Stopki takie umożliwiają łatwe przesuwanie krzeseł po podłodze, bez zacierania lub
rysowania podłogi. Czyścić stopki regularnie, aby usunąć wszelkie nagromadzone osady. Aby zapewnić
piękny wygląd podłogi, należy ją często odkurzać lub przecierać suchym mopem. Nie stosować domowych
chemikaliów do kurzu, gdyż może to spowodować plamy lub zmatowienie. Zamiatać podłogę w razie
potrzeby. Nie stosować nadmiaru wody, nie wylewać wody na podłogę w celu czyszczenia. Może to

spowodować uszkodzenia posadzki. Nie pozwalać na chodzenie po podłodze winylowej zwierzętom z
nieprzyciętymi paznokciami. Mogłoby to spowodować poważne zarysowania powierzchni.
W przypadku rozlań, należy je usunąć tak szybko, jak to możliwe. Unikać środków do czyszczenia na bazie
zasad lub ściernych uniwersalnych środków czyszczących, środków czyszczących w proszku, mydeł olejowych, środków do mycia naczyń i produktów pylących. Odciski butów oraz smugi po nich można usunąć
czyszczeniem miejscowym przy pomocy nieściernego uniwersalnego środka czyszczącego lub nieściernego
gazika. Normalny brud domowy może być usuwany czyszczeniem na mokro wodą z mydłem. Przed myciem, podłogę należy zawsze zamieść i odkurzyć.
W przypadku wystąpienia pojedynczych, głębokich zarysowań, konieczna może być wymiana pojedynczego
panelu. Dlatego też należy zawsze zachować kilka paneli na zapas. Aby wymienić panel, naciąć go nożem
ukośnie, upewniając się, że nie uszkodzimy paneli sąsiednich. Skierować suszarkę do włosów około 100
mm) od środka panelu przez około 45 sekund lub do momentu, gdy będzie gorący w dotyku. Podważyć
panel poczynając od środka. Czasami może być konieczne dłuższe/dodatkowe podgrzanie. Wygładzić
powierzchnię posadzki (można zastosować niewielką ilość środka do łatania lub poziomowania i ponownie
nałożyć klej).
Na nowo-położonej podłodze nie należy przez pierwsze 24 godziny przemieszczać ciężkich mebli. Unikać
nadmiernej ekspozycji na ciepło i światło, co może powodować pogorszenie się produktu.

Bliższe informacje można uzyskać pod adresem: sales@unifloorlab.com.

