Rozplanowanie i przyklejanie wykładzin dywanowych o klejonych włóknach
oraz z wpikowaną ciętą okrywą i dodatkowym spodem.
Opisana poniŜej metoda ma wyłącznie charakter zaleceń. Nie ponosimy odpowiedzialności
za wykonawstwo i problemy wynikające z nieprawidłowej instalacji. W metodzie tej postępuje
się zgodnie z etapami przyklejania wykładziny przed wykonaniem złączeń i docinaniem
brzegów. W kaŜdym przypadku wykładzinę naleŜy rozwinąć i ułoŜyć płasko w temperaturze
pomieszczenia wynoszącej co najmniej 18oC na 24 godziny przed montaŜem w celu
klimatyzacji produktu.
1. Wszędzie, gdzie jest to moŜliwe, wykładzinę połoŜyć wzdłuŜ pomieszczenia, aby zminimalizować
liczbę złączeń. NaleŜy unikać złączeń w progach drzwi i w miejscach o duŜym natęŜeniu ruchu.
Zmierzyć długość pomieszczenia i uciąć pierwszy kawałek z rulonu dodając zapas 75 mm do
wyrównywania. Zostawić zapas na progi drzwi, wykusze i wszelkie inne nieregularne ukształtowania
ścian. Rozpoczynając od naroŜnika znajdującego się najdalej od drzwi połoŜyć wykładzinę w miejscu,
w którym ma leŜeć, zaginając ją odpowiednio przy ścianach po obu końcach w celu wyrównania.

2. Zakreślić ołówkiem linię orientacyjna na podłodze wzdłuŜ wewnętrznego brzegu wykładziny słuŜącą
do nakładania kleju.

3. Odgiąć arkusz wykładziny wzdłuŜ do połowy uwaŜając, aby nie zmienić jej połoŜenia. NałoŜyć
zalecany klej na podłoŜe stosując opisane wcześniej techniki nakładania – od ściany do około 20 cm
od linii orientacyjnej. PołoŜyć ostroŜnie i dokładnie wykładzinę z powrotem na miejsce i docisnąć
wałkiem 68 kg w celu zapewnienia całkowitej styczności z klejem. Czynności powtórzyć dla drugiej
połowy arkusza.

4. Odmierzyć i uciąć drugi kawałek z rulonu. PołoŜyć na miejscu w taki sposób, aby około 5 cm
zachodziło na pierwszy kawałek. Wyznaczyć ołówkiem linię na podłodze przy następnym brzegu.

5. Odgiąć arkusz wykładziny wzdłuŜ do połowy uwaŜając, aby nie zmienić jej połoŜenia. NałoŜyć
zalecany klej na podłoŜe stosując opisane wcześniej techniki nakładania – od ściany około 20 cm od
pierwszej linii orientacyjnej do około 20 cm od drugiej. PołoŜyć ostroŜnie i dokładnie wykładzinę z
powrotem na miejsce i docisnąć wałkiem 68 kg w celu zapewnienia całkowitej styczności z klejem.
Czynności powtórzyć dla drugiej połowy arkusza. Kolejne długości wykładziny kłaść w ten sam
sposób.

6. Za pomocą przycinarki do brzegów lub ostrego noŜa przyciąć wykładzinę wzdłuŜ obwodu ścian.

7. PołoŜyć liniał na środku części wykładziny zachodzącej na drugą i przeciąć oba kawałki usuwając
nadmiar. Odgiąć brzegi i nanieść na podłoŜe klej za pomocą pacy zębatej STYCCOBOND. Zagiąć
z powrotem brzegi i docisnąć wykładzinę wałkiem 68 kg w celu zapewnienia całkowitej styczności
z klejem.

8. Po połoŜeniu całej wykładziny ponownie docisnąć całą powierzchnię wałkiem, aby zapewnić dobrą
styczność z klejem.
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