INSTRUKCJA MONTAŻU PANELI
WINYLOWYCH LVT
Drodzy Klienci,
Panele winylowe LVT (luxury vinyl tile) firmy GRABOPLAST są produktem elastycznym, w 100% wodoodpornym,
imitującym naturalną teksturę drewna lub kamienia. Zalecając się do poniższych wskaz wek montażu oraz czyszczenia,
będziecie cieszy się naszym produktem przez długi okres czasu.

1. PODŁOŻE

Podłoże musi by bardzo dobrze przygotowane tj., stabilne, r wne, wypoziomowane, czyste oraz suche. Maksymalna wilgotno (przy braku ogrzewania
podłogowego): jastrych cementowy - 2%; anhydrytowy - 0,5%.; natomiast przy ogrzewaniu podłogowym: jastrych cementowy - 1,8%; anhydrytowy - 0,3% .
Powierzchnie, kt re nadają się pod montaż LVT, to: beton/cement, anhydryt, sklejka, lastriko, ceramika, powierzchnie PVC. Nie zaleca się montażu na
powierzchnie tj., dywany, winyl kasetonowy,drewniany parkiet, podłoga laminowana , asfalt oraz bitumin.

2. OG LNE INSTRUKCJE PRZED ROZPOCZĘCIEM MONTAŻU PANELI LVT

Przed rozpoczęciem montażu panele oraz klej montażowy, powinny przebywa przez minimum 24 godziny w temperaturze 18-25°C. Należy sprawdzi także
zgodno koloru paneli oraz powierzchnię. Zaleca się stosowa jednakową partię materiału w obrębie jednego pomieszczenia.

3. KLEJ

Zalecane są kleje: odporne na ci nienie, akrylowe na bazie wody (np. UZIN 2000S , Mapei Ultrabond Eco 4LVT lub podobne). rednie zużycie kleju (chłonne
podłoża: 250g/m²/paca A1) oraz (niskochłonne podłoża: 200g/m²/paca A4). W przypadku wilgotnych powierzchni należy używa specjalistycznych klej w
(np.UZIN KR430)

4. MONTAŻ PANELI NA DOBRZE PRZYGOTOWANEJ,WYPOZIOMOWANEJ POWIERZCHNI
Poszczeg lne panele LVT zasadniczo montowane są r wnolegle
w kierunku padania wiatła dziennego.
Zmierz wymiar pomieszczenia i zaznacz prostą linię początkową.
Odstęp między linią początkową montowanych paneli a najbardziej
odległą cianą, powinien wynosi minimum szeroko ci panelu
minus 2-3 cm albo by r wny wielokrotno ci szeroko ci panelu
minus 2-3 cm.
Nanie klej na podłoże używając pacy, maksymalnie w 3-4 rzędach
na danej powierzchni i zaczekaj aż klej będzie lekko wyschnie.
Zr b test, dotykając palcami powierzchni. Postępuj zgodnie z opisem
znajdującym się na opakowaniu kleju.

Panel LVT powinien by montowany metodą kompensacji.
Zaczynając od linii początkowej, uł ż panele jeden przy drugim,
przyklej je do podłoża i ci le dopasuj do siebie, nie pozostawiając
między nimi wolnej przestrzeni. Następnie wygład panel za pomocą
dłoni lub gumy korkowej na całej jego długo ci. Dotnij panel,
je li jest dłuższy niż potrzebujesz. Pozostały element panelu
może by użyty w następnym rzędzie, je li pozostało minimum 20 cm.
Po przyklejeniu ostatniego panelu, wyr wnaj całą podłogę
za pomocą metalowego walca (50-70 kg) we wszystkich kierunkach
(prz d-tył-wzdłuż)
Pozostaw przy każdej cianie 3-5 mm dylatacji.
Przygotuj cokoły na ciany. Mogą by wykonane z wyciętych pask w
LVT, drewna lub metalu.
Użyj silikonu na łączeniach cokoł w na załamaniach cian

5. CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

Podstawowe i czyszczenie okresowe : Wyczy zabrudzoną podłogę za pomocą miotły lub odkurzacza. Do mycia podł g używaj detergent w alkalicznych,
jednotarczowych maszyn do czyszczenia z czerwonym padem oraz urządze z funkcją mycia podł g.
Roztw r czyszczący powinien by rozprowadzony na powierzchni 5-10 m². Po upływie 10-15 min wyszorowa powierzchnię. tak aby rodek czyszczący m gł
zosta zaabsorbowany . Następnie należy przemy powierzchnię czystą woda ,bez wycierania jej do sucha.
Częstotliwo czyszczenia okresowego powierzchni powinna by adekwatna do stopnia jej użytkowania.
Codzienne czyszczenie : Wyczy zabrudzoną podłogę za pomocą miotły, odkurzacza lub urządzenia z funkcją mycia podł g. Można r wnież używa
jednotarczowych maszyn do czyszczenia z białym padem.
Manualne czyszczenie na mokro: Zabrudzoną powierzchnię można my za pomocą mopa (najlepiej z mikrofibry), urządze z funkcją mycia podł g, detergent w
naturalnych lub alkalicznych. o niskich stężeniach
Należy pamięta o systematycznym wymienianiu wody, aby unikną powstawania smug i rozprowadzania zanieczyszcze na podłodze.
Mechaniczne czyszczenie na mokro: Zabrudzoną powierzchnię można my za pomocą jednotarczowych maszyn do czyszczenia z białym padem.
Używa detergent w naturalnych lub alkalicznych o niskich stężeniach. Nie wolno stosowa produkt w ciernych, kt re mogą uszkodzi powierzchnię.
Nie należy r wnież stosowa gumowych nakładek na nogi mebli.
Polecane marki detergent w: Werner&Mertz GmbH/TANA (Innomat,Tana); Dr Schutz (PU Cleaner, Elatex)

6. OGRZEWANIE PODŁOGOWE

Przed rozpoczęciem montażu paneli LVT na ogrzewaniu podłogowym, wymagane jest przeprowadzenie procesu wygrzewania (protok ł wygrzewania).
Temperatura powierzchni nie powinna przekracza 28°C.
Na 48 godzin przed montażem paneli LVT, należy wyłączy ogrzewanie podłogowe , a następnie po sko czonym montażu pozostawi wyłączone przez kolejne
48 godzin po sko czonym montażu.

Szczeg łowe informacje znajdują się na stronie producenta www.graboplast.com lub dystrybutora na terenie Polski www.prymussa.pl

