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Panele winylowe

Warstwa ochronna PUR

Warstwa wierzchnia

Warstwa dekoracyjna

Warstwa podstawowa

Włókno szklane

 Warstwa dolna
Zalety produktu:

• Wytrzymałość na zużycie

• Doskonała imitacja drewna dębowego

• Nadaje się do środowisk wilgotnych

• Możliwość układania na ogrzewaniu podłogowym

• Odporność na działanie bakterii

• Gwarancja 10 lat

Doskonała imitacja drewna, elegancki wygląd i wytrzymałość, to główne atrybuty nowej kolekcji MARILO. Luksusowe panele 
winylowe MARILO o nowoczesnym designie i rustykalnym wyglądzie poszczególnych dekorów drewnianych, to idealne 
rozwiązanie dla każdego. Nasz zespół specjalistów stworzył produkt, który można układać zarówno w lokalach mieszkalnych 
jak i komercyjnych.

Panele winylowe to heterogeniczne pokrycie podłogowe, wyróżniające się odpornością na zużycie i wilgoć, a także wyjątkowym 
wykończeniem powierzchni o niepowtarzalnym wyglądzie, stanowiącym doskonałą imitację podłoża z materiałów naturalnych. 
Zostały zaprojektowane z myślą o montażu z wykorzystaniem kleju.

Pokrycie składa się z kilku warstw. Warstwa górna stworzona została przy pomocy lakieru PUR utwardzanego promieniami UV, 
który ułatwia konserwację, zwiększa odporność na plamy i powszechnie stosowane środki chemiczne oraz sprawia wrażenie 
powierzchni z naturalnego materiału. Lakier PUR pokryty jest specjalną powłoką przy użyciu metody SILVER block, tworzącą 
osłonę przed szkodliwym działaniem mikroorganizmów.

Dla kolekcji MARILO wybraliśmy najpiękniejsze dekory drewna dębowego. Możesz wybierać spośród różnych odcieni 
kolorystycznych inspirowanych naturą. Poszczególne panele charakteryzują się wyraźnym rysunkiem drewna i matową 
powierzchnią, co nadaje podłodze naturalny wygląd – przejawia się to nie tylko w odbiorze wizualnym, lecz również w dotyku.
Bezftalanowa technologia produkcji gwarantuje bezpieczeństwo zdrowotne, spełniając jednocześnie wszystkie normy Unii 
Europejskiej. Wybór takiego winylowego pokrycia podłogowego sprawi, że uzyskamy luksusowe wnętrze, spełniające wysokie 
standardy estetyczne i higieniczne.

Podłogi do sklepów, centrów handlowych i biur

Podłogi do szpitali i laboratoriów

Podłogi do domu/mieszkania

Podłogi dla hoteli i restauracji

Podłogi do szkół i przedszkoli

100% WODOODPORNOŚĆ ŁATWOŚĆ KONSERWACJINA JWYŻSZY KOMFORTDOSKONAŁY DESIGN MATOWY WYGLĄD
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Dąb Skandynawski
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Dąb Tyrolski
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Dąb Sycylijski

Wypróbuj
podłogę we własnym domu

wirtualny projektant fatrafloor
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Dąb Karaibski
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Dąb Pensylwanii
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Dąb Patagoński
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Dąb Australijski
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Dąb Sabaudzki
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Dąb Galijski
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Dąb Ontario
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Układanie klejonych paneli winylowych

Podstawą prawidłowego funkcjonowania pokrycia podłogowego MARILO jest montaż zgodnie z instrukcją – instrukcja 
układania paneli podłogowych PN 5411/2003 M. Zalecamy wykonanie montażu przez profesjonalną firmę posadzkarską. 

PODSTAWOWE WARUNKI WSTĘPNE DLA DOBRZE WYKONANEGO MONTAŻU TO M. IN.:

• wykwalifikowany posadzkarz,

•  przygotowane podłoże (odpowiednia chemia budowlana, powierzchnia przeszlifowana, mocna, sucha, równa i czysta),

•  dobór odpowiedniego kleju dyspersyjnego do klejenia paneli podłogowych (o wysokiej przyczepności początkowej),

•  stosowanie odpowiednich narzędzi i akcesoriów (wałek jeżowy, pace zębate, noże, wałek dociskowy itp.),

•  zachowanie maksymalnej dopuszczalnej wilgotności resztkowej - 1,8 % CM dla jastrychów cementowych i 0,3 % CM dla
 jastrychów anhydrytowych,

•  aklimatyzacja paneli podłogowych i kleju (minimum 48 godzin, temperatura powietrza w pomieszczeniu 15 °C - 25 °C),

• kontrola przed układaniem (kontrola podłoża, wymieszanie paneli i ich kontrola, układanie paneli zgodnie z pomocniczą 
 linią wymiarową),

• wyrównanie podłoża - wszelkie nierówności większe niż 2 mm na długości 2 m należy wyrównać za pomocą odpowiedniej 
 masy szpachlowej,

•  układanie na wstępnie odparowanej ale nie zaschniętej warstwie kleju patrz wytyczne producenta kleju),

•  wałkowanie ułożonej podłogi wałkiem dociskowym (w celu idealnego połączenia paneli z podłożem należy powtórzyć
 po 1 - 4 godzinach),

•  oczyszczenie po ułożeniu,

•  utwardzenie kleju przed pełnym obciążeniem podłogi - 24 do 72 godzin  (patrz wytyczne producenta kleju),

•  zabezpieczenie powierzchni styku mebli i akcesoriów wyposażenia wnętrz z podłogą przy użyciu odpowiednich środków 
 zabezpieczających (np. samoprzylepne podkładki filcowe, podkładki pod krzesła na kółkach, biała guma itp.),

•  strefy czyszczenia – montaż wycieraczek i mat czyszczących.

MARILO można stosować również w pomieszczeniach z ogrzewaniem podłogowym. Maksymalna temperatura podłoża 28°C. 
Łączenie różnych dekorów pozwala na tworzenie wzorów, które przyjemnie dopełniają charakter i harmonię całego wnętrza.

1. Wymierzenie wyszpachlowanej powierzchni 2. Aplikacja kleju

3. Układanie paneli winylowych 4. Wałkowanie ułożonej powierzchni

Listwy przypodłogowe

• wybrane listwy i ich akcesoria pasują wizualnie do dekorów pokrycia podłogowego MARILO,

•  listwa składa się z dwóch elementów, co ułatwia zarówno montaż, jak i ewentualne późniejsze malowanie,

•  listwa cokołowa ma na dole i u góry miękki „dzióbek", który odwzorowuje podłogę i ścianę i częściowo kompensuje 
 nierówności ściany,

• w listwie ukryć można przewody elektryczne, kable telewizyjne czy internetowe,

•  listwy montuje się za pomocą dodatkowych elementów - narożnik wewnętrzny, narożnik zewnętrzny, lewa i prawa 
 zaślepka oraz element łączący.

narożnik 
wewnętrzny

zaślepka lewa 
- prawa

narożnik 
zewnętrzny

łącznik

Zalecane połączenia pokrycia podłogowego MARILO z listwami

Akcesoria

WYMIAR:

2500 x 52,6 mm
(długość x wysokość)

DEKOR LISTWA

Dąb Skandynawski L0025

Dąb Tyrolski L0035

Dąb Sycylijski L0030

Dąb Karaibski L0029

Dąb Pensylwanii L0010

DEKOR LISTWA

Dąb Patagoński L0007

Dąb Australijski L0017

Dąb Sabaudzki L0032

Dąb Galijski L0039

Dąb Ontario L0030
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• Wykładzinę podłogową należy magazynować w temperaturze od +5 °C do +35 °C w suchych i bezpyłowych pomieszczeniach, 
 co najmniej 1 m od źródła ciepła, chronić przed wpływem promieniowania słonecznego i sztucznego światła z wysokim 
 udziałem UV.

• Wykładziny podłogowe są przeznaczone do układania we wnętrzach. Warunki eksploatacji wykładziny: temperatura 
 powietrza od +10 °C do +35 °C, wilgotność względna powietrza (50 ± 10) %.

• Na zainstalowanej wykładzinie podłogowej należy zapobiegać przemieszczaniu się przedmiotów o ostrych krawędziach 
 wykonanych z materiałów o twardości wyższej niż powierzchnia wykładziny. 

• W kontakcie z wykładziną podłogową wyroby gumowe powodują nieodwracalną zmianę koloru warstwy wierzchniej,
 co objawia się żółknięciem, brązowieniem, a nawet sczernieniem powierzchni wykładziny w miejscu kontaktu z wyrobem
 gumowym.

• Nogi mebli wyposażyć w odpowiedni sprzęt ochronny, stopki z miękkiego tworzywa sztucznego, podkładki tekstylne,
 a do foteli z kółkami używać kółek typu „W”. 

• W razie porysowania powierzchni warstwy ochronnej PUR w wyniku działania ruchomych mebli, przy których nie 
 zabezpieczono powierzchni styku z podłogą poprzez zastosowanie środków ochronnych, porysowanie tego typu nie 
 zostanie uznane w ramach reklamacji.

• Można je czyścić mopem parowym. Krótkoterminowa odporność na temperaturę do 110 °C.

• Instrukcje odnośnie konserwacji, pielęgnacji i czyszczenia wykładziny podłogowej opisano w przepisach dla posadzkarza
 PN 5411/2003 M, dostępnych na stronie internetowej producenta www.fatrafloor.pl.

Instrukcje, pielęgnacja, utrzymanie

GWARANCJA

Warunki udzielania przedłużonej gwarancji na 10 lat podano na stronie internetowej www.fatrafloor.pl.

DANE TECHNICZNE NORMA JEDNOSTKA IKONA WARTOŚĆ

GRUBOŚĆ OGÓŁEM EN ISO 24346 mm 2,0 2,0

GRUBOŚĆ WARSTWY WIERZCHNIEJ EN ISO 24340 mm 0,3 0,55

KLASYFIKACJA/POZIOM UŻYCIA EN ISO 10582 klasa 21 - 23
31 

21 - 23
31 - 33
41 - 42

GRAMATURA OGÓŁEM EN ISO 23997 g/m2 2920 3100

ROZMIAR PŁYTKI EN ISO 24342 mm 1200 x 180

STABILNOŚĆ WYMIAROWA EN ISO 23999 % ≤ 0,25

POFAŁDOWANIE PO WYSTAWIENIU NA DZIAŁANIE CIEPŁA EN ISO 23999 mm ≤ 2

TRWAŁE ODKSZTAŁCENIE EN ISO 24343-1 mm ≤ 0,1

WPŁYW FOTELA NA KÓŁKACH ISO 4918 - odpowiada

TRWAŁOŚĆ KOLORÓW PRZY SZTUCZNYM ŚWIETLE EN ISO 105 - B02, 
metoda 3 stopień min. 6

REAKCJA NA OGIEŃ EN 13501 -1 klasa Bfl-s1

FORMALDEHYD-EMISSIONEN EN 717-1 klasa E1

ODPORNOŚĆ NA POŚLIZG EN 13893 klasa DS

PRZEWODNOŚĆ CIEPLNA EN ISO 10456 W/m.K 0,17

PLAMOODPORNOŚĆ I ODPORNOŚĆ CHEMICZNA EN ISO 26987 - odpowiada

ANTYPOŚLIZGOWOŚĆ DIN 51130 klasa R10

WYKOŃCZENIE POWIERZCHNI - - tak

WYTRZYMAŁOŚĆ NA ZUŻYCIE EN 660-2 - T

ODPORNOŚĆ NA BAKTERIE EN ISO 846,
metoda C - odpowiada

AKTYWNOŚĆ ANTYBAKTERYJNE LAKIERU PUR ISO 22196 odpowiada

VOC EN ISO 16000-9 μg/m3 ≤ 10
(po 28 dniach)

GWARANCJA - let 10

WYMIAR ILOŚĆ W KARTONIE ILOŚĆ NA PALECIE MASA KARTONU

[mm] [szt] [m²] [kartony] [m²] [kg]

1200 x 180 20 4,32 64 276,48 13,50
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třída Tomáše Bati 1541
763 61 Napajedla
Republika Czeska

Tel.:  +420 577 501 111
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