SPOSÓB UKŁADANIA
SYSTEMY PODŁOGOWE LINII

LIGHT, STANDARD, ECO, DESIGN, INVISIBLE

Po przygotowaniu podłoża płytki STANDARD, Light albo ECO zaczynamy układać wzdłuż linii
wyznaczającej oś pomieszczenia zaczynając od najbardziej wyeksponowanej części. Płytki
powinny być układane we wzajemnie prostopadłej pozycji. Następnie należy płytki delikatnie
łączyć ze sobą używając młotka gumowego, rozpocząć od narożnika płytki i kontynuować w
kierunku na zewnątrz wzdłuż zamka płytek. Układanie płytek kontynuujemy od środka
pomieszczenia w kierunku ścian i jednocześnie przesuwając się w jego głąb.

W przypadku układania płytek DESIGN i INVISIBLE rozpoczynamy układanie wzdłuż linii
wyznaczonej w odległości ok 20 cm od najdłuższej i wyeksponowanej ściany. Płytki układamy
ukrytym zamkiem kierunku do ściany. Płytki należy układać od strony prawej do lewej,
nakładając zawsze ukrytą część zamka na widoczną. Za jednym razem należy ułożyć cały pas,
po jego zakończeniu można rozpocząć kolejny pas. Należy upewnić się, że łączenie płytek
przebiega w linii prostej i płytki znajdują się we wzajemnie prostopadłej pozycji.

Po za kończeniu układania posadzki należy pozostawić ją, by osiadła i całą swoją płaszczyzną
przylegała do podłoża i dopiero potem wykonać końcowe pomiary, docięcia i ułożenie płytek
obwodowych. Podczas przycinania płytek obwodowych należy uwzględnić odległość ok 4-5 mm
od wszelkich elementów stałych ( np. wokół słupów, regałów i ścian).
Tą przestrzeń można wypełnić masą elastyczną albo zakryć za pomocą listwy.
Dla ułatwienia układania profili najazdowych, które stanowią zakończenie posadzki wykonanej z
płytek Speedfloor DESIGN i INVISIBLE, zalecane jest przestrzeganie powyżej podanego
sposobu układania. Podczas instalacji nowej posadzki, która zawiera profile najazdowe, należy
układanie rozpocząć właśnie tymi najazdami i kontynuować zgodnie z powyżej podanymi
zasadami.

ZALECENIA

Wzór na poszczególnych płytkach Speedfloor Design wykonany jest w sposób zróżnicowany,
dlatego zalecamy rozłożenie płytek, porównanie wzorów i ich ułożenie według własnych
preferencji.

PRZYCINANIE PŁYTEK OBWODOWYCH
Po przycięciu poszczególnego elementu należy jego obciętą stronę zwrócić w kierunku do
ściany pozostawiając szczelinę dylatacyjną ok. 4-5 mm. Podany odstęp dylatacyjny należy
dotrzymywać dla wszystkich przechodzących, ewentualnie nawiązujących konstrukcji (np.
ogrzewanie, inny typ wykładziny podłogowej). Szczelinę dylatacyjna należy następnie zakryć
za pomocą listwy albo wypełnić masą trwale elastyczną.
Płytki PVC Speedfloor można w prosty sposób przycinać za pomocą wyrzynarki brzeszczotowej,
piłki albo solidnego noża. Na płytki nie trzeba naciskać, wystarczy przyłożyć je do siebie i
delikatnie połączyć za pomocą gumowego młotka. Do łatwego, dokładnego
i zwłaszcza
szybkiego przycinania poszczególnych płytek można używać przycinarki /gilotyny. Przed
wykonaniem trudnych albo skomplikowanych przycinań należy przygotować sobie szablon.

Ważne!
- Szerokość przycinanych płytek znajdujących się najbliżej ściany musi wynosić min. 10 cm.
- Koło drzwi i w narożnikach powinna powierzchnia przyciętej płytki wynosić przynajmniej
połowę szerokości całej płytki.

