PANELE WINYLOWE Z BEZKLEJOWYM SYSTEMEM
MONTAŻU CONNECT

Instrukcja układania paneli winylowych wineo z bezklejowym systemem montażu Connect

Potrzebne narzędzia montażowe:
•
•
•
•
•

nóż do cięcia z ostrzem trapezowym
gumowy młotek z białą główką
ołówek/inne narzędzie do rysowania
miarka
klocek dystansowy

Przygotowanie oraz ważniejsze informacje przed rozpoczęciem montażu
Sprawdzenie towaru
Przed montażem należy przejrzeć dokładnie panele czy nie występują na nich wady i czy towar jest
pełnowartościowy. Gwarancja nie obejmuje paneli, które zostały już pocięte albo położone.
Zasadniczo gwarantujemy Państwu niezmienną jakość towaru.

Aklimatyzacja
Aklimatyzacja podłogi winylowej w wersji bezklejowej powinna zostać przeprowadzona
przynajmniej przez okres 24 godzin przed układaniem.
Warunki aklimatyzacji
•
•
•

temperatura pokojowa > 18°C
temperatura podłoża co najmniej 15°C do max. 25 °C
wilgotność względna < 65%

Przygotowanie posadzki
Podłoże musi być równe, twarde, suche oraz musi zostać przygotowane wg normy DIN 18365
zgodnie z warunkami wykonywania robót budowlanych określonych w VOB (część C). Nierówności
posadzki nie mogą być większe niż 3 mm/1mb lub w przypadku krawędzi płytek 1 mm/10 cm
(norma DIN 18202, „Tolerancja w budownictwie”, tabela 3, rząd 4). Wykładziny i podkłady filcowe
muszą zostać usunięte przed montażem podłogi. Zasadniczo zaleca się usunięcie wszystkich
starych pokryć podłogowych.
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Uwagi: Montażysta przed ułożeniem podłogi powinien sprawdzić stan podłoża oraz zwrócić
szczególną uwagę na:
•
•

większe nierówności,
pęknięcia na powierzchni podłoża,

•
•
•
•

niewystarczająco osuszone podłoże,
niewystarczająco mocne podłoże, zbyt porowata oraz nierówna powierzchnia podłoża,
niewyczyszczona powierzchnia podłoża z oleju, wosku, lakierów, resztek, farby,
nieprawidłowa wysokość powierzchni podłoża w stosunku do granicznych elementów
budowlanych,
niewłaściwa temperatura podłoża,
nieodpowiedni klimat pomieszczenia,
brak protokołu grzewczego dla ogrzewania podłogowego,
brak wystającej taśmy izolacyjnej,
nieoznakowanie punktów pomiarowych dla ogrzewania podłogowego,
brak rozplanowania fug

•
•
•
•
•
•

(Źródło: komentarz do warunków wykonywania robót budowlanych wg normy DIN 18365)

Przy układaniu na ogrzewaniu podłogowym podłogi winylowej w wersji bezklejowej należy
przestrzegać norm VOB DIN 18365 oraz EN 1264‐2 (systemy ogrzewania podłogowego
i komponenty). Temperatura powierzchni nie powinna przekraczać 27°C. W celu uniknięcia gnicia
konstrukcji na bazie drewna (na przykład drewniane belki stropowe), należy zapewnić konstrukcji
odpowiedni poziom wentylacji.

Aklimatyzacja
Zalecamy ułożenie maty podkładowej silentCOMFORT marki wineo.
Zalety maty podkładowej silentCOMFORT:
•
•
•

•
•
•
•

wyrównanie niewielkich różnic wysokości podłoża
wytłumienie odgłosów chodzenia
optymalizacja antypoślizgowości przy układaniu powierzchni wystawowych (np.
wydzielonych powierzchni sprzedażowych oraz powierzchni w centrach handlowych,
hipermarketach itd.)
minimalizacja odgłosów, które mogą powstać na skutek pozostawionego na posadzce
brudu, pyłów
podniesienie komfortu chodzenia
poprawa montażu paneli podłogowych
ochrona przed interakcją z istniejącym podłożem.
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Matę silentCOMFORT możemy ułożyć na:
•
•

•
•

podłodze laminowanej, parkiecie, podłożach drewnianych lub innych materiałach
drewnopochodnych
równej podłodze kamiennej, marmurowej, płytkach kamionkowych, płytkach
ceramicznych (fuga: < szerokość 5 mm/ < głębokość 2mm, przesunięcie płytki
względem płytki max. 1mm)
podłogach winylowych
starym lub nowym jastrychu.

Podłoża, które nie zostały wyżej wymienione wymagają zatwierdzenia przez Windmöller
GmbH. W przypadku wystąpienia uszkodzenia zastosowanie nieodpowiedniego podkładu
może spowodować utratę gwarancji.
Układanie podłogi winylowej wineo z bezklejowym systemem montażu Connect
Planowanie fug dylatacyjnych
Szczeliny dylatacyjne: przynajmniej 5 mm szerokości
Rada: pozostała część panela może posłużyć jako klocek dystansowy. Proszę uwzględnić
minimum 5 mm fugi dylatacyjnej we wszystkich kierunkach w odniesieniu do punktów
mocowania tj. wokół rur, ościeżnic drzwiowych itd. Ten konieczny odstęp dylatacyjny – 5mm
– nie może zostać wypełniony silikonem lub kablem elektrycznym.
Układanie
Panele podłogowe najlepiej układać równolegle do głównego źródła światła. Jeśli panele są
układane w wąskim i długim pomieszczeniu, a chcielibyście Państwo zwiększyć stabilność
podłogi, należy ułożyć je w kierunku podłużnym.
Proszę układać panele zawsze w kierunku od lewej strony do prawej, pamiętając o tym, aby
boki z piórem skierowane były w stronę ściany. Należy zwrócić uwagę na to, aby styki czołowe
zostały prawidłowo połączone na pióro i wpust, później zatrzasnąć elementy zwiększając siłę
nacisku lub delikatnie uderzając białym młotkiem gumowym.
Proszę wsunąć pozostałą część pierwszego rzędu (przynajmniej 30 cm) w wyżłobienie
dłuższego boku panela ułożonego już rzędu pod kątem 30°, a następnie delikatnie docisnąć
w dół. Następny element wsuwamy pod kątem 30° stroną czołową możliwie jak najbliżej
w element pierwszego rzędu ułożony już płasko na podłodze dociskając go w dół.
Taką technikę układania należy zastosować do wszystkich paneli.
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Układając ostatni rząd należy uwzględnić odstęp od ściany i oznakować panel w odpowiednim
miejscu do przycięcia. Ostatni rząd paneli powinien odpowiadać przynajmniej połowie
szerokości panela. Proszę pozostawić fugę dylatacyjną wielkości 5 mm.
Profile przejściowe
W pomieszczeniach, w których niepodzielona powierzchnia wynosi 150 m², można układać
panele bez profili dylatacyjnych przy zachowaniu podwójnej odległości od krawędzi (około 10
mm). Długość pomieszczenia około 12,5 m nie powinna zostać przekroczona. W przypadku
pomieszczeń bardzo wąskich oraz dłuższych zaleca się ułożenie profili przejściowych.
Powierzchnie, które są przedzielone elementami budowlanymi takimi jak np. filary, ścianki
działowe, czy przejścia przez drzwi itd. powinny zostać oddzielone min. 5 – 10 mm szczelinami
dylatacyjnymi na wysokości w/w elementów.
Przy układaniu listew przypodłogowych, profili przejściowych oraz zakończeniowych należy
pamiętać o tym, że nie wolno na stałe mocować listew ani profili do wykładziny podłogowej.
W przypadku pytań, proszę skontaktować się z naszym działem technicznym.
Ważne wskazówki przy pracach wykończeniowych
•
•

•

Proszę usunąć klocki dystansowe.
Podłogi winylowe do montażu na click nie mogą być przymocowane na stałe
do podłoża, ponieważ nie nadają się do klejenia do podłoża, do montażu na meblach
ani na innych elementach wnętrz np. na ścianach.
Należy pamiętać o tym, że obowiązek konserwacji podłogi leży po stronie wykonawcy
do momentu, gdy jest ona już gotowa, ale jeszcze nie oddana do użytku (ochrona
podłogi winylowej przed możliwymi uszkodzeniami). W momencie oddania do użytku
podłogi obowiązek konserwacji przechodzi na zleceniodawcę.

Cechy charakterystyczne oraz wyjątkowe sytuacje
•

•

W ogrodach zimowych lub podobnych pomieszczeniach z podłogą do sufitu i dużą
powierzchnią przeszkloną układanie podłogi winylowej do montażu na click jest
uważane za krytyczne ze względu na silne wahania klimatu w pomieszczeniu.
Zastosowanie podłogi winylowej wymaga dodatkowej konsultacji i zatwierdzenia
przez firmę Windmöller GmbH.
Przy zastosowaniu trwale elastycznych mas uszczelniających, zaleca się, aby fugi
zostały najpierw wypełnione sznurem owalnym (patrz: Katalog „Akcesoria”
nr produktu 20080300), a następnie wypełnione masą silikonową. Trwale elastycznie
uszczelnione fugi należy traktować jako szczeliny konserwacyjne, które muszą być
regularnie sprawdzane lub w razie potrzeby odnowione.
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•

•

•

•

•

•

W celu uniknięcia zmian lub uszkodzeń materiału przy układaniu należy zapewnić
wystarczające zacieniowanie w obszarach o silnym nasłonecznieniu oraz odległość
10 mm od krawędzi (ewentualnie zastosować profil zakończeniowy PS400PEP).
Przy kominkach i piecach kaflowych konieczne jest zapewnienie dostatecznej
wielkości „osłony przed promieniowaniem” (np. Szklane lub metalowe płytki
podłogowe).
Podłogi winylowe wineo do montażu na click nie mogą zostać połączone
z zamontowanymi na stałe meblami lub elementami wyposażenia wnętrz
np. aneksami kuchennymi, piecami, itp.
W przypadku elementów wyposażenia wnętrz z wysokim naciskiem statycznym należy
zastosować odpowiednio do wagi wystarczające równoważenie obciążenia (np. płyty
równoważące obciążenie).
Zabarwione koła i rolki na bazie kauczuku (na przykład opon samochodowych,
pneumatycznych kółek do wózków transportowych) mogą spowodować
nieodwracalne zmiany barwy w bezpośrednim kontakcie z powierzchniami
winylowymi.
Nierówności widoczne pod światło nie są uważane za wadę, pod warunkiem,
że mieszczą się w dopuszczalnych wartościach zgodnie z normą DIN 18202

Czyszczenie i pielęgnacja
Należy przestrzegać zasad podanych w instrukcji czyszczenia i pielęgnacji podłóg winylowych
– dostępna na stronie www.wineo-polska.pl

Dalszych informacji lub wskazówek dotyczących samodzielnego układania podłóg można
uzyskać na życzenie pod numerem telefonu:
71/374-02-60 do 61
lub poprzez adres e-mail:
biuro@wineo-polska.pl
Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony internetowej:
www.wineo-poslka.pl
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