Instrukcja układania

Choć układanie wykładziny
dywanowej jest szybkie i proste,
zalecamy jednak współpracę z
profesjonalnymi instalatorami.
Dzięki temu będziesz mieć
pewność, że wykładzina
dywanowa zostanie
położona prawidłowo.
W końcu chcesz cieszyć się
swoją nową, piękną wykładziną
dywanową przez wiele lat.
Jeśli jednak jesteś zapalonym
majsterkowiczem i czujesz się
na siłach zrobić to samodzielnie,
poniżej zamieściliśmy kilka
zaleceń i wskazówek, które
pomogą Ci zacząć pracę.

Zanim rozpoczniesz
1. Upewnij się, że masz cały potrzebny

sprzęt i narzędzia. Konieczne narzędzia
to miarka, ołówek, ostry nóż do
wykładzin, nożyczki, wałek i linijka.

2. Przygotuj podłoże.
3. Podłoże powinno być wolne od

kurzu, zanieczyszczeń i jakichkolwiek
przedmiotów, które mogą utrudniać
układanie. Upewnij się, że podłoże
jest czyste i równe. Dziury i pęknięcia
należy najpierw wypełnić.

4. Dokładnie wszystko zmierz.

Pamiętaj, aby zwrócić uwagę na
sprawiające problemy strefy wokół rur
kaloryferów czy w wąskich narożnikach.
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Układanie wykładziny dywanowej
1. Zacznij od podkładu pod wykładzinę.

Położenie podkładu pod wykładzinę jest często konieczne.
Skontaktuj się z dostawcą, aby ustalić, jaki podkład będzie
odpowiedni dla Twojego projektu.
Kładź podkład prostopadle do kierunku układania wykładziny.
Zszywaj pasy podkładu naprzemiennie, aby zszywki nie
znajdowały się dokładnie obok siebie.
Upewnij się, że pasy podkładu są dokładnie
dopasowane do siebie. Za pomocą noża do wykładzin
odetnij nadmiar podkładu wzdłuż ścian.

2. Przynieś do pomieszczenia wykładzinę dywanową.
3. Zacznij rozwijać wykładzinę w pomieszczeniu. Staraj się robić to
tak, aby leżała równo i prosto. Odetnij nadmiar wykładziny, ale
zostaw trochę zapasu przy ścianach.
Wyrównaj wykładzinę i mocno dociśnij ją do ścian i w rogach.

4. Poczekaj, aby wykładzina dywanowa „zaaklimatyzowała się” w
pomieszczeniu.
Zanim przystąpisz do montażu, daj wykładzinie
dywanowej trochę czasu na przystosowanie się do
temperatury i wilgotności w pomieszczeniu.

5. Określ odpowiednią metodę montażu.
• W przypadku wykładzin dywanowych z podkładem
można użyć pasków napinających.
• Nie używaj taśmy dwustronnie klejącej, jeśli układasz
wykładzinę dywanową w dużym pomieszczeniu. Ta metoda
sprawdza się lepiej tylko w małych pomieszczeniach.
• Jeśli zdecydujesz się na montaż na klej, wybierz klej
niezawierający rozpuszczalników ani szkodliwych substancji.
• Można również kłaść wykładzinę dywanową
bez mocowania jej do podłogi, nie jest to jednak
zalecane w przypadku dużych pomieszczeń.

6. Kładź wykładzinę tak, aby wszystkie włókna runa były ułożone

we właściwym kierunku.
Ustal wcześniej kierunek runa wykładziny, aby ułożyć wszystkie
pasy w tym samym kierunku.
Zmienianie kierunku runa wykładziny dywanowej
sprawi, że pojawią się różnice w odcieniu podłogi.
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