
Przygotowanie: podłoże musi być czyste, suche, równe i wolne od pęknięć. 
Wszelkie nierówności powyżej 1mm, w tym dylatacje, należy wyrównać. W 
miejscach uskoków i nierówności posadzki, które nie zostały wyrównane, 
mogą pojawić się widoczne załamania światła na podłodze po jej 
zainstalowaniu.
W pomieszczeniu należy zadbać o zrównoważony klimat wewnętrzny. 
Temperatury należy utrzymywać powyżej 15 ° C i względną wilgotność na 
poziomie 65%. Zalecamy rozwinąć podkład i pozostawić w celu 
aklimatyzacji w miejscu ułożenia przyszłej podłogi na co najmniej 12 godzin 
przed jej instalacją.

Rozwijać podkład na podłożu folią do góry, poprzecznie 
do kierunku montażu przyszłej podłogi. Poszczególne 
pasma podkładu muszą przylegać ściśle do siebie 
krawędziami. Nie mogą na siebie zachodzić.

Niedopuszczalne jest pozostawianie wolnych przestrzeni 
pomiędzy pasmami podkładu, zarówno wzdłuż długich 
krawędzi jak również na łączeniach na krótkich bokach. 
Może to prowadzić do uwidocznienia łączeń podkładu na 
powierzchni zainstalowanej podłogi, w postaci załamań 
światła i smug.

Zdjąć folię ochronną na szerokość ok dwóch rzędów 
paneli i rozpocząć układanie podłogi. 
Postępować zgodnie z zaleceniami producenta paneli.

Drobne korekty ułożenia paneli można wprowadzać do 
30 minut, przed doklejeniem panela za pomocą wałka 
ręcznego. 

Po poprawnym ustawieniu, każdy panel należy walcować 
za pomocą ręcznego wałka dociskowego. W ten sposób 
rozpoczynamy proces adhezji kleju oraz eliminujemy 
załamania światła na krótkich krawędziach paneli.

Po ukończeniu układania paneli, całą podłogę należy 
dokładnie wywalcować walcem o ciężarze min. 50 kg. W 
ten sposób wyrównujemy ewentualne miejsca słabszego 
przylegania paneli do podkładu oraz usuwamy pozostałe 
pęcherzyki powietrza.

Po ukończonym walcowaniu, podłoga jest 
gotowa do użytkowania.
Życzymy przyjemnego użytkowania!
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Dziękujemy z wybranie podkładu podłogowego 
z warstwą klejową, przeznaczonego do montażu 
hybrydowego (klejowo-pływającego) podłóg 
LVT typu Dryback.
W celu zapewnienia satysfakcji w zakresie 
montażu i użytkowania podłogi, prosimy 
o zapoznanie się z niniejszą instrukcją oraz 
zastosowanie się w pierwszej kolejności do 
zaleceń producenta podłogi oraz kroków 
montażu opisanych poniżej.

Instrukcja montażu
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