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MATERIAŁ PODKŁADOWY 

 

Instrukcja układania maty wineo soundPROTECT SD | wineo soundPROTECT Profi SD 

Maty wyciszające wineo soundPROTECT SD | wineo soundPROTECT Profi SD zostały specjalnie 
zaprojektowane do układania z rolki w systemie pływającym pod podłogi laminowane wineo.  

Podstawowe informacje 

Przy układaniu maty wineo soundPROTECT SD | wineo soundPROTECT Profi SD należy przestrzegać 
odpowiednich norm, wytycznych i odniesień  obowiązujących w poszczególnych krajach dotyczących 
montażu twardych 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 soundPROTECT SD | wineo soundPROTECT Profi SD nie był w 
opakowaniu zgnieciony, a brzegi nie zostały uszkodzone.  

Produkt przycięty lub ułożony nie będzie podlegał reklamacji. 

Aklimatyzacja 

Maty wyciszające wineo soundPROTECT SD | wineo soundPROTECT Profi SD powinny być 
aklimatyzowane przez minimum 24 godziny w pomieszczeniach, w których mają być zamontowane 
uwzględniając wszystkie wyżej wymienione założenia.  
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Układanie na dotychczasowych podłożach 

Wszelkiego rodzaju tekstylne wykładziny podłogowe muszą zostać usunięte. Maty wineo 
soundPROTECT SD | wineo soundPROTECT Profi SD mogą zostać ułożone na istniejących, 
oczyszczonych podłogach takich jak linoleum, guma, PVC, podłoga laminowana. 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 mat na istniejących podłożach może mieć niekorzystny wpływ na korzystanie z nich 

Układanie/ Przycinanie 

Maty rozkłada się włókniną do dołu pod kątem 90° w stosunku do kierunku układania podłogi 
laminowanej, zachowując odstęp 5 mm od ścian i innych stałych elementów w pomieszczeniu, np. 
przejścia rur, ościeżnice drzwiowe itp. Maty można przyciąć nożykiem do cięcia z ostrzem trapezowym. 
Krawędzie maty muszą być ułożone szczelnie i sklejone za pomocą taśmy Combi. Funkcja 
paroizolacyjna materiału podkładowego może zostać zakłócona poprzez zbyt mocne naciągnięcie 
(>90o).  

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. W tym celu należy uzyskać osobne pozwolenie na 
użytkowanie lub łączenie produktów od danego producenta. 

 

Wraz z pojawieniem się niniejszej instrukcji układania mat ( stan na 12/2018) wszelkie jej wcześniejsze 
wersje tracą swoją ważność.  

 

 

 

 

 

 


