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WAŻNE! 
 Upewnij się czy wszystkie wytyczne i instrukcje są 
przestrzegane. 
 Stosuj ten sam numer odcienia na ciągłej Składuj 
pudełka w małych stosach (max. 5 pudełek wysokości) i 
przekładaj ostrożnie ze względu na ostre krawędzie. 
 Pamiętaj o aklimatyzacji przynajmniej 24h 
w temperaturze pokojowej (minimum 15 0C) przed 
instalacją. 
 Podłoże musi być czyste, równe, wolne od zabrudzeń i 
śladów po farbach, markerach itp. suche, twarde. 
Sprawdź chłonność podłoża i dostosuj tak, aby była 
umiarkowana. 
 Używaj tylko rekomendowanych klejów przez Tarkett, 
zawsze przestrzegaj zaleceń producenta kleju. 
 Dla powierzchni specyficznych takich jak miejsca 
naświetlone dobierz klej o odpowiedniej sile wiązania. 
 Zakończ instalacje inspekcją: upewnij się, że na nowo 
zainstalowanej podłodze niema śladów kleju. 
 Instrukcja może ulec zmianie, jeżeli masz jakiekolwiek 
wątpliwości skontaktuj się z przedstawicielem Tarkett. 

 
PODŁOŻE 
Podłoże musi być czyste, równe, wolne od zabrudzeń i 
śladów po farbach, długopisach, markerach itp.(ślady 
mogą powodować przebarwienia) suche, twarde, zgodnie 
z wymaganiami lokalnych przepisów. 
 Równe: 2mmnierówności na łacie 2m 
 Suche: max 2% mierzone metodą karbidową. 
 Dobierając masę samopoziomującą dostosuj ją do 
planowanego natężenia ruchu. 
 Mimo że Firma Tarkett rekomenduje wybranych 
producentów klejów, mas samopoziomujących, to nie 
ponosi odpowiedzialności za żaden z wymienionych 
produktów, który nie spełni swojej funkcji w połączeniu z 
produktami firmy Tarkett. Odpowiedzialność spoczywa na 
producencie kleju, masy poziomującej, a także na 
wykonawcy instalującym podłogę. 

WARUNKI 
 Istotna jest aklimatyzacja płytek przynajmniej 24 
godziny przed rozpoczęciem instalacji w warunkach 
pokojowych, minimalna temperatura 150C. 
 Minimalna temperatura w pomieszczeniu powinna 
wynosić 150C, a temperatura podłoża nie może być 
niższa niż 120C. 
 Wilgotność względna w pomieszczeniu powinna być w 
przedziale 35-65%. 
 Płytki powinny być składowane w stosach maksymalnej 
wysokości 5 paczek. 

 
OGRZEWANIE PODŁOGOWE 
Obowiązkowo w przypadku ogrzewania podłogowego 
przed przystąpieniem do instalacji musi zostać 
przeprowadzony proces wygrzewania posadzki 
potwierdzony odpowiednim protokołem. 
Upewnij się, że system ogrzewania podłogowego jest 
wyłączony na 48 godziny przed rozpoczęciem instalacji 
wykładziny podłogowej, a także, że pozostanie on 
wyłączony, przez co najmniej 48 godzin po ukończeniu 
instalacji. Podczas gdy system ogrzewania podłogowego 
jest wyłączony, należy zapewnić alternatywne źródło 
ogrzewania, jeśli jest to wymagane dla zapewnienia na 
obszarze instalacyjnym stałej temperatury wynoszącej 18-
27°C. 
Stopniowo zwiększaj temperaturę przez kilka dni, ale tylko 
o kilka stopni dziennie, aż do osiągnięcia pożądanej 
temperatury pomieszczenia. 
Temperatura nigdy nie powinna przekroczyć temperatury 
ustalonej przez producenta wykładziny podłogowej 
wynoszącej tj. maksimum 27°C. 
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KIERUNEK UKŁADANIA 
 Przed przystąpieniem do układania rozplanuj 
wybrany wzór biorąc pod uwagę wielkość, kształt 
pokoju. 
Ważne: 
 Płytki przy ścianie nie mogą być mniejsze niż 10cm. 
 W progach drzwi i narożnikach płytki nie mogą być 
mniejsze niż połowa ich wielkości. 
 Zachowaj ten sam kierunek instalacji elementów 
(patrz strzałki na spodzie) 
 Ułożenie pierwszego rzędu przy ścianie umożliwi 
zachowanie spójności wzoru. 
 Dużo wzorów dostępnych na stronie internetowej 
Tarkett. 

 
 

KLEJENIE 
 Używaj klejów akrylowych rekomendowanych przez 
Tarkett. Nakładaj około 250g/m2 używając szpatuły 
A1 lub A2. Zawsze przestrzegaj wytycznych 
producenta kleju. 
 W wyjątkowych sytuacjach np. przy ekstremalnych 
wahaniach temperatury może być konieczne 
zastosowanie kleju dwu-komponentowego. 
 Odpowiednie ułożenie może wymagać docięcia 
płytki, upewnij się czy jest taka konieczność przed 
aplikacją kleju. 
 Podczas przyklejania docisnąć pojedyncze płytki 
ręcznie, później całą powierzchnie zwalcować 
ciężkim walcem dociskowym w obu kierunkach, w 
celu zapewnienia idealnego wiązania. 

PO INSTALACJI 
 
Ważne: 
Odczekaj 48 do 72 godzin po instalacji zanim dopuścisz 

do ruchu ludzi lub wprowadzenia mebli. 
 
 Ochrona instalacji 
Jeżeli po instalacji prowadzone są inne prace 
wykończeniowe, zabezpiecz powierzchnie sztywnymi 
płytami i folią, aby uniemożliwić uszkodzenie lub 
zabrudzenie powierzchni. 

 
 Czyszczenie wstępne 
Po instalacji zawsze zalecane jest pierwsze czyszczenie 
nowego obszaru. 
Pozostałe resztki kleju powinny zostać usunięte za 
pomocą spirytusu i czystej szmatki. 
Lekko zabrudzone podłogi: odkurz, zamieć, lub przetrzyj 
wilgotnym mopem powierzchnię, aby usunąć brud i kurz 
pozostały po budowie. Dla dużych powierzchni maszyna 
jest bardziej efektywna (w połączeniu ze szczotkami lub 
białym/beżowym padem dla bezpieczeństwa posadzek). 
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