
 
 

   

MATERIAŁ PODKŁADOWY 

 

Instrukcja układania maty wineo silentPLUS 

Trwale elastyczny system akustyczny wineo silentPLUS został specjalnie zaprojektowany do klejenia 
elastycznych podłóg  winylowych w formacie desek i płytek. 

Podstawowe informacje 

Przy układaniu maty wineo silentPLUS należy przestrzegać odpowiednich norm, wytycznych i 
odniesień  obowiązujących w poszczególnych krajach dotyczących montażu elastycznych pokryć 
podłogowych. Należy pamiętać o zachowaniu powyższych wytycznych, dotyczących układania mat 
podkładowych podanych przez producenta.  

Warunki budowlane 

Podłoża 

Podłoża powinny być trwale suche, wyrównane, czyste, nośne, wolne od pęknięć oraz wytrzymałe na 
rozciąganie i ucisk. Należy uwzględnić maksymalne tolerancje równości podłoża zgodne ze 
specyfikacjami producentów wykładzin podłogowych zgodnie z normą DIN 18202. 

Do czasu układania maty, podłoże oraz wyszpachlowane powierzchnie muszą być suche: 

• Jastrychy cementowe  < 2,0 CM% (ogrzewane  <1,8 CM%- CM: Metoda karbidowa) 

• Jastrychy anhydrytowe < 0,5 CM% (ogrzewane 0,3 CM%) 
 

Warunki klimatyczne w pomieszczeniach 

• Temperatura powietrza w pomieszczeniu > 18°C 

• Temperatura podłogi przynajmniej 15°C do maksymalnie 25°C (optymalna temperatura podłogi 
to 18-20°C; wyższa temperatura może spowodować zmianę wymiarów) 

• Wilgotność względna powietrza < 65% 

Sprawdzenie produktu 

Przed montażem produktu należy upewnić się czy dostarczony towar jest pełnowartościowy. Należy 
zwrócić uwagę, aby produkt wineo silentPLUS nie był w opakowaniu zgnieciony, a brzegi nie zostały 
uszkodzone.  

Produkt przycięty lub ułożony nie będzie podlegał reklamacji. 

Aklimatyzacja 

Mata wyciszająca wineo silentPLUS powinna być aklimatyzowana przez minimum 24 godziny w 
pomieszczeniach, w których ma być zamontowana uwzględniając wszystkie wyżej wymienione 
założenia.  

Układanie na dotychczasowych podłożach 

Wszelkiego rodzaju tekstylne wykładziny podłogowe muszą zostać usunięte. Mata wineo silentPlus 
może zostać ułożona na istniejących, oczyszczonych podłogach takich jak linoleum, guma, PCV. 
Wskazówka: Należy sprawdzić , czy istniejące wykładziny podłogowe mają dobrą przyczepność z 
podłożem. 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 firmy Windmöller 

•     Podłoża, które nie zostały wyżej wymienione wymagają zezwolenia firmy Windmöller GmbH 

•    Układanie maty na istniejących podłożach może mieć niekorzystny wpływ na korzystanie z niej    

     ( np. nacisk punktowy na system podłogowy składający się z maty silentPlus i podłogi) 



 
 

   

 

 

 

           

Proszę zwrócić uwagę na następujące informacje:  
 
„Stare i zużyte wykładziny podłogowe oraz pozostałości klejów i powłok wyrównujących są zawsze 
problematyczne jako podłoże do układania i często powodują późniejsze uszkodzenia. Dlatego też 
muszą zostać one usunięte”. 
Jeżeli, w wyjątkowych przypadkach, układanie ma się odbywać na tych starych podłożach, istnieje duże 
ryzyko; wymagana jest odpowiednia umowa z klientem.  
Aby prawidłowo ocenić istniejące podłoże, klient musi przedłożyć dokumentację istniejących warstw lub 
przeprowadzić kompleksową analizę.  
Obowiązek ten leży po stronie klienta/zleceniodawcy.  
(Źródło: Fragment komentarza na temat prac związanych z wykładzinami podłogowymi ATV DIN 18365, wydanie 09-2016) 

 

 

Układanie / Przycinanie / Rozkładanie 

 
Matę SilentPLUS można przyciąć nożykiem do cięcia z ostrzem trapezowym. Poszczególne arkusze 
maty układa się na styk, samoprzylepną stroną do dołu pod kątem ok. 90° w stosunku do kierunku 
układania podłogi, zachowując odstęp 5 mm od ścian i innych stałych elementów w pomieszczeniu, np. 
przejścia rur, ościeżnice drzwiowe itp.. 
Po usunięciu folii ochronnej należy zwrócić uwagę czy mata nie jest pofałdowana. Następnie 
rozwałkować matę podkładową dokładnie za pomocą odpowiedniego walca o minimalnej wadze 50 kg. 
Proces ten należy również powtórzyć w odwrotnym kierunku do kierunku rozłożenia maty. Teraz należy 
przystąpić do układania podłogi zgodnie z instrukcją montażu. Informacje na temat odpowiednich klejów 
można znaleźć w naszych zaleceniach dotyczących klejów. 
 

Gwarancja 
 
Przy pomocy niniejszej instrukcji montażu chcieliśmy poinformować Państwa o naszych testach i 
doświadczeniach. Informacje te opierają się na obecnym stanie naszej wiedzy, ale nie stanowią 
gwarancji właściwości produktu i nie ustanawiają umownego stosunku prawnego. Zapewniamy 
gwarancję na nasz produkt, lecz ze względu na różnorodność czynników, które są poza naszą kontrolą, 
np. takie jak możliwość użycia, warunki przechowania i przetwarzania produktu na miejscu, nie możemy 
dać gwarancji za wynik układania w przypadkach indywidulanych. Zdecydowanie zalecamy, aby 
samodzielnie przeprowadzić odpowiednie próby przed ułożeniem.  
Ze względu na dużą ilość produktów dostępnych na rynku nie możemy udzielić gwarancji na użycie mat 
wineo z produktami innych producentów.  
 
Wraz z pojawieniem się niniejszej instrukcji układania mat ( stan na 05/2019) wszelkie jej wcześniejsze 

wersje tracą swoją ważność. 


