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RS-ClICK
Instrukcja montażu bez klejenia do podłoża, w systemie pływającym

ZANIM ROZPOCZNIESZ
• Zalecamy, aby układanie zostało wykonane przez odpowiednio przeszkolonego fachowca. 
Tylko fachowiec potrafi ocenić gotowość przygotowania podłoża oraz warunki temperaturowe i 
wilgotnościowe otoczenia. Prawdziwy fachowiec będzie również świadomy zasad i norm, których 
należy przestrzegać w celu prawidłowego montażu podłogi (ČSN 74 4505, ČSN 49 2120).
• Podłogi winylowe z wykończeniem powierzchni nadają się tylko do montażu w systemie 
pływającym wewnątrz budynków. Należy ściśle przestrzegać wytycznych odnoszących się do układania 
i pielęgnacji. Przed montażem podłogi winylowe z wykończeniem powierzchni należy poddać co 
najmniej 48-godzinnej aklimatyzacji w nienaruszonym opakowaniu w warunkach pokojowych. 
Inne stosowane materiały również muszą być poddane stosownej aklimatyzacji. Na aklimatyzację 
powinno wystarczyć  48 godzin, jednakże na wyrównanie wilgotności może być konieczne poczekać 
jeszcze dłużej. Przechowywać podłogę bez otwierania opakowania. Nie stosować w wilgotnych 
pomieszczeniach, takich jak łazienka lub pralnia.
• Podłogi winylowe przed układaniem należy sprawdzić przy dobrym oświetleniu pod kątem 
jakichkolwiek wad. Szkody wynikające z MONTAŻU podłogi winylowej z widocznymi wadami nie 
będą kompensowane. Nieznaczne różnice w kolorze i strukturze wzmacniają wrażenie naturalnego 
materiału i stanowią cechę charakterystyczną podłogi.
• Układaj podłogi winylowe w systemie pływającym, bez użycia kleju. Przy układaniu nie używaj 
dużej siły (używaj dobijaków). Nieprawidłowy montaż może doprowadzić do uszkodzenia połączeń na 
zamek. Możliwy jest również montaż poprzez sklejenie krótkich boków paneli podłogowych - patrz 
instrukcja poniżej.
• Podłogi winylowe należy stosować tylko w pomieszczeniach o zakresie temperatur 18–27°C 
i wilgotności względnej powietrza 30–60%, aby uniknąć nadmiernej kondensacji czy pęcznienia 
warstwy środkowej na bazie drewna.

ŚlEPA PODŁOGA 
•	 Ślepą podłogę należy obejrzeć, czy jest przygotowana do montażu zgodnie z ČSN 74 4505 i, 
w razie potrzeby, wyrównać ją za pomocą masy szpachlowej wyrównującej. Podłoże musi być m.in. 
czyste, bez spękań, stabilne, równe i suche. Niewielkie wystające nierówności, takie jak krople farby, 
pozostałości tynku itp. należy usunąć. Nie wolno przekroczyć dopuszczalnej nierówności ślepej 
podłogi – zgodnie z tabelą 1, wiersz 1 ČSN 74 4505 nierówność nie powinna przekraczać 2 mm na 
długości 2 metrów. Tekstylne okładziny podłogowe, takie jak dywany, filc itd. powinny zostać usunięte. 
• Podstawą winylowego pokrycia podłogowego jest na płyta na bazie drewna, a zatem zgodnie z 
metodą CM obowiązują  następujące wartości wilgotności: Jastrych betonowy <2,0 CM (z ogrzewaniem 
podłogowym 1,8 CM) Jastrych anhydrytowy: <0,5 CM (z ogrzewaniem podłogowym 0, 3 CM).

UKŁADANIE PODŁOGI PŁYWAJĄCEJ
• Najpierw połóż folię PE o grubości min. 0,2 mm. Folia ta służy jako bariera dla wilgoci, a 
także jako warstwa podkładowa. Zakładka pasm folii PE musi wynosić min. 20 cm. Łączenie zakładki 
należy zabezpieczyć  taśmą odporną na wilgoć. Przeciągnij folię ok. 3 cm na ścianę.
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• Ze względu na dolną warstwę korka, która jest częścią podłogi,  nie jest potrzebna dodatkowa 
warstwa amortyzująca ani izolacyjna. Inne środki mające na celu poprawę izolacyjności akustycznej 
są rzadko kiedy możliwe i nie należy ich przeprowadzać. W przypadku zastosowania dodatkowej 
izolacji akustycznej należy brać pod uwagę fakt, że połączenie na zamek nie nadaje się do stosowania 
wraz z giętkimi i miękkimi warstwami izolacji akustycznej.

KIERUNEK UKŁADANIA
• Kierunek układania podłogi wpływa na wizualne proporcje przestrzeni. Jeśli do układania 
zatrudniłeś fachowca, musi z Tobą uzgodnić kierunek układania.
• Przed rozpoczęciem układania paneli należy zmierzyć głębokość pomieszczenia. Liczba 
rzędów jest obliczana na podstawie wyniku tegoż pomiaru i szerokości paneli. Jeśli ostatni rząd nie 
ma co najmniej 5 cm szerokości, wówczas pierwszy rząd należy przyciąć tak, aby pierwszy i ostatni 
rząd miały w przybliżeniu tę samą szerokość.
• W zależności od warunków na miejscu układania (układ przestrzenny, wielkość powierzchni 
[maks. kwadrat 8 x 8 m] itd.) może być niezbędne zastosowanie szczelin dylatacyjnych. Szczeliny 
dylatacyjne należy stosować zawsze, gdy podłogę winylową z wykończeniem powierzchni układamy 
w kilku pomieszczeniach (np. w miejscu ościeżnicy drzwi, gdzie spotykają się poziomy różnych 
pomieszczeń). Odpowiednio przeszkolony fachowiec  powinien zdecydować, czy szczeliny dylatacyjne 
są potrzebne, a jeśli tak, to gdzie należy je umieścić. Szczeliny dylatacyjne mogą być konieczne 
zwłaszcza w wąskich pomieszczeniach. Wszystkie szczeliny dylatacyjne mogą zostać osadzone 
odpowiednimi profilami.

MONTAŻ OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO
• Podłogi winylowe z wykończeniem powierzchni można również układać na ogrzewaniu 
podłogowym. Należy przestrzegać specjalnych wytycznych dotyczących montażu. Może to być 
wymogiem ze strony producenta.
• Zwracamy w szczególności uwagę na fakt, że na wolnej powierzchni pokrycia podłogowego 
nie może zostać przekroczona temperatura 24°C przy temperaturze podłoża 28°C, nawet w 
obszarach peryferyjnych, pod dywanami czy pod meblami (powodowałoby to przegrzewanie pokrycia 
podłogowego). W sezonie grzewczym, zwłaszcza w przypadku nadmiernego strumienia ciepła lub 
niskiej wilgotności względnej, między panelami mogą powstawać szczeliny.

• Aby temu zjawisku zapobiec, możesz panele skleić krótszymi bokami.

UKŁADANIE
Pierwszy rząd:
1. Rozpocznij w lewym rogu pomieszczenia. Pierwszy panel ułóż piórem w kierunku ściany. 
Pracuj od lewej do prawej. Przy pomocy klinów dystansowych umieszczonych na wzdłużnej i czołowej 
stronie panelu zabezpiecz wystarczający odstęp od ściany - ok. 1 cm.
2. Drugi panel umieść jako bezpośrednią kontynuację pierwszego panelu. Podnieś panel pod 
kątem ok. 20° i połącz ze sobą pióro i wpust strony czołowej. Kiedy tylko dojdzie do ich zatrzaśnięcia 
w  systemie zamka, przechyl panel w dół. Naciśnij delikatnie, aby ułatwić połączenie kolejnego 
panelu. Aby uzyskać idealne połączenie, delikatnie stuknij w przednią stronę już ułożonego panelu 
przy pomocy młotka i dobijaka/klocka odbojowego.
3. W ten sam sposób postępuj aż do ostatniego panelu w rzędzie. Zazwyczaj ostatni panel 
wymaga skrócenia.
• Odstęp od ścian powinien zawsze tworzyć linię równoległą do ściany. Jeśli ściana nie jest 
wystarczająco równa, ułóż pierwsze trzy panele bez klinów. Przysuń ułożone panele do ściany i 
odwzoruj na nich kształt ściany. Zdemontuj panele i dopasuj ich kształt.
• Pracując piłą ręczną zawsze ustawiaj panel stroną dekoracyjną do góry. Jeśli używasz piły 
elektrycznej, obróć panel stroną dekoracyjną w dół. (A) 
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Następne rzędy
4. Drugi rząd rozpocznij odciętym kawałkiem panelu z pierwszego rzędu. Przekrywanie 
pomiędzy spoinami krótkich boków sąsiednich paneli powinno wynosić ok. 30 cm. Aby utworzyć 
dylatację między ścianą a krótkim bokiem panelu następnego rzędu, zastosuj klin. Pierwszy panel 
nowego rzędu przechyl pod kątem ok. 20°, umieść pióro we wpuście na długim boku i podłóż go 
dobijakiem.
5. Następny panel zatrzaśnij w miejscu od strony czołowej tak, aby po wsunięciu do złącza 
wzdłużnego pozostała tylko bardzo niewielka odległość.
6. Włóż ciągle jeszcze uniesiony panel do pióra wzdłużnego. Wstawienie jest łatwiejsze, jeśli 
panel będzie lekko uniesiony. Przy wsuwaniu nie rozłączaj już mocnego połączenia czołowego. 
Naciskaj w okolicy połączenia czołowego, aby temu zapobiec.
7. Gdy tylko połączenie wzdłużne i czołowe zostaną mocno spięte (zatrzasną się), wyciąg 
dobijak  i umieść panele na podłodze, ostrożnie dobijając dobijakiem. Nie dociskaj ich w dół bez 
dobicia. Lekkie dobicie zapewni, że system zamka prawidłowo zatrzaśnie się. Dzięki temu zapewnisz 
optymalne połączenie. Kontynuuj układanie zgodnie z opisem aż do ostatniego rzędu paneli.
• Klejenie – zgodnie z twoim wyborem (B): Jeśli nie chcesz stosować systemu z połączeniem  
nieklejonym, nałóż równomiernie niewielką ilość wodoodpornego kleju PVAc na specjalne rowki w 
profilu na krótkich bokach paneli. Jeśli jakakolwiek ilość kleju dostanie się na powierzchnię panelu, 
usuń go natychmiast wilgotną szmatką.
• Wokół rury (C): Wywierć w panelu otwór o średnicy o 2 cm większej niż średnica rury. Przetnij 
panel od otworu do krawędzi. Ułóż panel. Doklej z powrotem odpiłowany fragment. Zakryj szczelinę 
dylatacyjną rozetą.
• Ościeżnice drzwiowe (D): Umieść luźny panel stroną dekoracyjną w dół do ościeżnicy i odetnij 
ją na wysokości panelu.
• Montaż w miejscu, w którym nie można podnosić panelu (E): Ilekroć warunki montażu nie 
pozwalają na nadniesienie panelu (montaż pod ościeżnicą drzwi, poręczą itd.), wystarczy po prostu 
usunąć wystającą część po stronie wpustu. Połączenie odpowiada wówczas konwencjonalnemu 
systemowi pióro-wpust i musi zostać sklejone.
• Po podłodze można chodzić od razu po ułożeniu. Usuń kliny dylatacyjne. Odetnij całą 
wystającą folię. Listwy przypodłogowe przyklej za pomocą kleju montażowego lub przykręć śrubami 
do ściany, nigdy do podłogi. W razie wątpliwości dotyczących któregokolwiek z punktów skontaktuj 
się ze sprzedawcą.

Mamy nadzieję, że dostarczywszy Ci niniejszych wytycznych udzieliliśmy ci najlepszej rady, jakiej udzielić byliśmy w stanie. 
Instrukcje te oparte są na testach i na naszym bogatym doświadczeniu. Ponieważ doświadczenie i fachowość użytkownika 
oraz warunki na miejscu pozostają poza naszą kontrolą, nie możemy ponosić żadnej odpowiedzialności za dostarczone 
informacje. Zanim rozpoczniesz prace przy dużych projektach, skonsultuj się ze wsparciem technicznym swojego 
sprzedawcy. Możliwość zmian technicznych. Mogą wystąpić błędy i pominięcia. Szczegóły na www.tilo.com.
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