Instrukcja układania maty silentPREMIUM
Mata wyciszająca „silentPREMIUM” nadaje się do układania z rolki w systemie pływającym (z
jednostronnym klejeniem) pod podłogi winylowe wineo.
Podstawowe informacje
Przy układaniu maty silentPREMIUM trzeba uwzględnić odpowiednie normy, wytyczne oraz
referencje dotyczące montażu pokryć podłogowych, które działają w obrębie konkretnego państwa.
Warunki budowlane
Podłoża powinny być trwale suche, wyrównane, czyste, nośne, wolne od pęknięć oraz wytrzymałe na
rozciąganie i ucisk. Maksymalna tolerancja wysokości nie może przekraczać 3 mm na metr bieżący.
Do czasu układania maty, podłoże oraz wyszpachlowane powierzchnie muszą być suche:
Jastrychy cementowe < 2,0 CM% (ogrzewane <1,8 CM%)
Jastrychy anhydrytowe < 0,5 CM% (ogrzewane 0,3 CM%)
Warunki klimatyczne w pomieszczeniach
• Temperatura powietrza w pokoju > 18°C
• Temperatura podłogi przynajmniej 15°C do maksymalnie 25°C
(optymalna temperatura podłogi to 18-20 °C; wyższa temperatura może spowodować zmianę
wymiarów)
• Względna wilgotność powietrza< 65%
Przygotowanie oraz ważne informacje przed przystąpieniem do układania : sprawdzenie produktu
Przed obróbką produktu trzeba się upewnić, że został dostarczony towar pełnowartościowy.
Produkt przycięty lub ułożony nie będzie podlegał gwarancji.
Aklimatyzacja
Mata wyciszająca silentPREMIUM powinna leżakować w pomieszczeniu docelowym przez minimum
24 godziny przed ułożeniem, uwzględniając wszystkie wyżej wymienione założenia.
Układanie na dotychczasowych podłożach
Wszelkiego rodzaju tekstylne wykładziny podłogowe muszą zostać usunięte. Mata SilentPREMIUM
może zostać ułożona na istniejących podłogach takich jak linoleum, guma, PCV, podłoga laminowana,
parkiet i płaskich płytach. Płytki ceramiczne muszą zostać wyrównane. Przygotowanie podłoża musi
przebiegać prawidłowo i profesjonalnie, a do jego przeprowadzenia należy wykorzystać niezbędne
materiały pomocnicze.
Indywidualne rozwiązania można wdrożyć tylko po konsultacji z przedstawicielem handlowym firmy
Windmöller Polska.

Podłoża, które nie zostały wyżej wymienione wymagają zezwolenia firmy Windmöller Flooring
Products WFP GmbH.
Układanie maty na istniejących podłożach może mieć niekorzystny wpływ na korzystanie z niej (np.:
nacisk punktowy systemu podłogowego składającego się z maty SilentPREMIUM i górnego pokrycia
podłogowego)
Opakowanie
Ważne jest, aby upewnić się, czy mata wyciszająca silentPREMIUM nie jest ściśnięta lub jej krawędzie
nie są uszkodzone poprzez nieprawidłowe opakowanie.
Układanie
Matę silentPREMIUM można przyciąć nożykiem do cięcia z ostrzem trapezowym. Poszczególne
arkusze maty podłogowej układa się folią ochronną do góry pod kątem ok.90° w stosunku do
późniejszego układania paneli winylowych wineo. Łączenie ze sobą arkuszy czy mocowanie ich do
podłoża nie jest wymagane. Po usunięciu folii ochronnej można przystąpić do układania podłogi
winylowej wineo zgodnie z instrukcją montażu.
Mata podkładowa silentPREMIUM jest przeznaczona wyłącznie do pokryć podłogowych marki
WINEO. Użycie jej przy montażu niesprawdzonych, względnie nie dopuszczonych pokryć
podłogowych innych producentów, może skutkować w przypadku uszkodzenia utraceniem prawa do
gwarancji.
Dylatacja
Należy zastosować dylatację co najmniej 5 mm szerokości – również przy wszystkich stałych
instalacjach, które znajdują się w pomieszczeniu, np. przejścia rur, ościeżnice drzwiowe itp. .
Dylatacji nie można wypełniać silikonem lub umieszczać w niej kabli elektrycznych.
Profile dylatacyjne na powierzchni
W pomieszczeniach, w których niepodzielona powierzchnia wynosi 100 m² , można nie układać
profili dylatacyjnych. Długość ramienia pomieszczenia około 10 m nie powinna zostać przekroczona.
W przypadku wyjątkowo długich, wąskich pomieszczeń należy zastosować profile dylatacyjne.
Powierzchnie, które są podzielone przez wznoszące się elementy budowlane (słupy, ściany, przejścia
drzwiowe itp.) powinny zostać podzielone na wysokości tych elementów profilami dylatacyjnymi
(min. 5- 10 mm) - odpowiednio do wielkości powierzchni. Podczas montażu listew, profili
przejściowych lub końcowych trzeba zwrócić uwagę, aby nie zamocować listwy lub profilu do
pokrycia podłogowego. W celu uzyskania większej ilości informacji, proszę zadzwonić na naszą
Infolinię.
Gwarancja
Zapewniamy gwarancję na nasz produkt, lecz, ze względu na różnorodność czynników, które są poza
naszą kontrolą, np. takie jak możliwość użycia, warunki przechowywania i przetwarzania produktu na
miejscu, nie możemy ręczyć za wynik układania w przypadkach indywidualnych. Zdecydowanie
zalecamy, aby samodzielnie przeprowadzić odpowiednie próby przed ułożeniem.

Rezygnacja z odpowiednich podkładów lub wykorzystanie niezbadanych lub udostępnianych przez
innych producentów alternatywnych mat podkładowych, może skutkować w przypadku uszkodzenia,
utraceniem prawa do gwarancji. Gwarancja ogranicza się do montażu podłóg winylowych marki
wineo. Przy łączeniu z produktami innych producentów, ze względu na różnorodność dostępnych
produktów na rynku, nie możemy zapewnić pełnej gwarancji. W tym celu trzeba uzyskać osobne
pozwolenie na użytkowanie lub łączenie produktów od danego producenta.
UWAGA!
Przed ułożeniem zapoznaj się z dodatkowymi instrukcjami dotyczącymi MONTAŻU pod adresem
www.wineo.de/verlegehinweise
Nasza Infolinia dostępna pod numerem:
Tel: +49 (0)5237 – 60 22 530 lub poprzez e-mail: anwendungstechnik@windmoeller.de
Zapraszamy również na naszą stronę internetową: www.wineo-polska.pl

