WYKŁADZINA PODŁOGOWA

INSTRUKCJE
INSTALACJI

INSTALACJA
—
Przeczytaj poniższe wskazówki
instalacji wykładziny podłogowej w
swojej przestrzeni handlowej.
Aby zapewnić płynną i idealną instalację,
zawsze zalecamy współpracę z profesjonalistą.
Profesjonalni instalatorzy wykładzin
podłogowych wybiorą odpowiednią technikę
montażu i zainstalują wykładzinę zgodnie
z najlepszymi praktykami branżowymi.
Aby właściwa wykładzina podłogowa została
zainstalowana w odpowiednich warunkach, we
właściwym czasie itp., istotne jest, aby wszystkie
strony dokładnie zrozumiały wymagania
projektu, np. nowy budynek lub remont oraz
implikacje dla wszystkich zainteresowanych.

POTRZEBNE
NARZĘDZIA
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WSKAZÓWKI
—
1

Przed rozpoczęciem sprawdź, czy
wykładzina odpowiada wymaganym
specyfikacjom pod względem
szerokości, koloru, wyglądu,
ilości, wymiarów, wyglądu,
widocznych wad i możliwych
uszkodzeń podczas transportu.

2

Upewnij się, że podłoże jest
odpowiednio przygotowane.
Zobacz instrukcje na stronie 5.

3

Przed cięciem wykładzin
utwórz szczegółowy plan
dopasowania do powierzchni.

15°C-18°C

Rolka 1

Rolka 2

Rolka 1

Rolka 2

4

Pozwól wykładzinie na aklimatyzację przed montażem,
pozostawiając ją rozłożoną na płasko w pomieszczeniu na
24 godziny, aby lepiej odzyskała naprężenie i aby włókna
wróciły do swojej pozycji. Temperatura pokojowa przed,
w trakcie i po montażu powinna wynosić co najmniej
15 °C. Wilgotność nie powinna przekraczać 30% - 60%.

5

Konieczne jest dopasowanie
wszystkich kawałków dywanu w tym
samym kierunku włókien. Najpierw
sprawdź kierunek włókien.

6

Wykładzinę należy układać w pozycji
płaskiej, równomiernie ją naprężając, aby
zapobiec luzom, fałdowaniu i marszczeniu.
Zalecamy całkowite przyklejenie wykładziny
klejem oznaczonym etykietą EC1. Nie
zawierają one rozpuszczalników, są przyjazne
dla środowiska i mają niski poziom emisji.

4

INSTRUKCJE INSTALACJI

PRZYGOTOWANIE
PODŁOŻA
—
Każda udana instalacja wykładziny zaczyna się
od odpowiednio oczyszczonego podłoża.
Nierówności w podłożu można skorygować za
pomocą masy wygładzającej. Większość typów
podłoża wymaga również gruntowania.
Rodzaj i stan podłoża będą miały wpływ na
montaż i trwałość dywanu. Biorąc to pod uwagę,
odpowiednie przygotowanie jest bardzo ważne.
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SPOSOBY
INSTALACJI
Jeśli wykładzina ma krawędzie samoprzylepne
i / lub jednolite obramowanie, odetnij
krawędzie na obu szerokościach dywanu, aby
dopasować wzór od krawędzi do krawędzi.
724 / 1300 / 01
Numer
produktu
Rolka
macierzysta

03
02
01

ROZPOCZĘCIE PRACY

Sprawdź etykiety na rolkach dywanu. Połóż rolki
wykładziny obok siebie z numerami rosnąco
01 // 02 // 03 // 04 z tej samej rolki macierzystej.
Zawsze zaczynaj dopasowywanie wzorów w środku
powierzchni, na której dokonujesz instalacji.
Należy maksymalnie ograniczyć ilość szwów
i połączeń krzyżowych. Szwy powinny
znajdować się wzdłuż, a nie w poprzek ruchu
po powierzchni i na całej długości obszaru.
Nigdy nie przyklejaj wykładziny zanim nie
upewnisz się, że została ona prawidłowo
dopasowana. W razie wątpliwości co do
właściwego dopasowania, skonsultuj się z osobą
odpowiedzialną lub przedstawicielem producenta.
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SZWY
—
Zgodnie z ustaleniami odnośnie konsekwencji
wzrostu zużycia materiału, ilość szwów powinna
być ograniczona do minimum. Powinny być one
rozmieszczone dyskretnie i w taki sposób, aby w
miarę możliwości i według stopnia ważności:
a. szwy i połączenia krzyżowe były umieszczone
z dala od obszarów narażonych na duże
zużycie i wykręcanie włókien, takich
jak: drzwi, wejścia wind, krawędzie
stopni i obszary o wąskim dostępie;
b. cechy barwione wykładziny: nigdy nie
należy wykonywać połączeń między
elementami środkowymi i bocznymi;
c. ruch odbywa się raczej wzdłuż niż przez szew;
d. szwy biegną wzdłuż obszaru;
e. światło nie pada na szew;
f. unikać szwów lub połączeń bezpośrednio
nad połączeniami podłoży.
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KIERUNKEK
WŁÓKIEN
—

Jeżeli dwa lub więcej kawałków tej samej
wykładziny sąsiadują w tym samym obszarze,
kierunek układania włókien powinien być taki sam.
Jeśli wykładzina jest instalowana w więcej
niż jednym pomieszczeniu i / lub poziomie,
kierunek włókien może się różnić. Niezbędne
będzie uzgodnienie kierunku włókien przez
wszystkie zainteresowane strony.

Roll 1

Roll 1

Rolka wykładziny 1

8

Roll 2

Roll 2

Rolka wykładziny 2
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DOPASOWANIE
—
Na wczesnym etapie klient powinien uzgodnić ilość
dodatkowego materiału, który jest niezbędny do
dopasowania wzoru, centrowania głównych motywów
i w celu dopasowania oraz różnic w wymiarach,
które istnieją lub mogą występować w tkaninach.
Należy pamiętać, że podane przez nas wymiary
są nominalne i podlegają zmianom zarówno
tolerancji, jak i w zależności od warunków
otoczenia. Wymiary mogą być dokładne, gdy
materiały opuszczają producenta, ale mogą mieć
na nie wpływ zmiany warunków atmosferycznych,
transport lub przechowywanie przed instalacją.
Zaleca się instalowanie wykładziny z kolejnymi
kawałkami z tego samego barwienia.
Nie zaleca się stosowania ścinków do
dopasowania niektórych małych obszarów.
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DOPASOWANIE
—
Trudno jest dopasować produkty tekstylne
umieszczone obok siebie ze względu na
charakter produktu. Wszystkie rolki mieszczą
się w zakresie tolerancji wymiarów, odchyleń w
powtarzaniu wzoru, wyginania lub zniekształcania,
które reguluje norma (CEN/TS 14159).
Cienie to ogólne zjawisko, które obejmuje
szereg efektów optycznych w wyglądzie
tekstylnych pokryć podłogowych z powodu
zlokalizowanych zmian orientacji kępek lub pętli.
Nie jest to prawdziwa zmiana odcienia, ale
różnica w odbiciu światła. Nie można tego
przypisać usterce w produkcji lub montażu. Jednak
architekci i specjaliści powinni być świadomi tego
zjawiska przy niektórych rodzajach wykładzin.
Konkretnie wymagane długości mogą się różnić
ze względu na proces produkcji przemysłowej.
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Oryginalny wzór

Rolka 1

Rolka 2

Wyciąganie
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Wybrzuszanie

Zniekształcanie
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