
Profesjonalnà obs∏ug´ i najlepszà jakoÊç monta˝u wyk∏adzin
obiektowych Tarkett gwarantujà autoryzowani instalatorzy,
których aktualny wykaz dost´pny jest na naszej stronie inter-

netowej: www.tarkett.pl.

Przygotowanie pod∏o˝a
Pod∏o˝e powinno byç g∏adkie, bez p´kni´ç, odt∏uszczone, wytrzy-
ma∏e, równe, suche, oczyszczone z wszelkich zabrudzeƒ i przygo-
towane zgodnie z lokalnymi przepisami budowlanymi.

Uwaga: Nale˝y pami´taç, ˝e resztki asfaltu, t∏uszczy, Êrod-
ków impregnujàcych, atrament z d∏ugopisów itp. mogà po-
wodowaç trwa∏e przebarwienia wyk∏adziny.

Przy podk∏adach cementowych zaleca si´ stosowanie mas wy-
g∏adzajàcych (samopoziomujàcych) przeznaczonych pod wy-
k∏adziny elastyczne.

Pod∏o˝a z p∏yt wiórowych nale˝y k∏aÊç zgodnie z zaleceniami
ich producenta.

Gdy zastosowane jest ogrzewanie pod∏ogowe nale˝y pami´taç,
˝e wyk∏adzina pod∏ogowa nie mo˝e byç nara˝ona na tempera-
tur´ przekraczajàcà 27OC. W przeciwnym wypadku mo˝e ulec
odbarwieniu lub innym nieodwracalnym zmianom.

Uwaga: Wyk∏adziny Toro SC i Granit SD, nie powinny byç
stosowane w pomieszczeniach nara˝onych na wyst´powanie
wilgoci.

Uwaga: W przypadku stosowania klejów dwusk∏adniko-
wych mogà wystàpiç przebarwienia, jeÊli proporcje zosta-
nà dobrane niew∏aÊciwie.

Wszelkie oznaczenia mogà byç dokonywane jedynie o∏ówkami
grafitowymi. Nale˝y pamí taç, ˝e oznaczenia flamastrami, marke-
rami, d∏ugopisami, piórami kulkowymi itp. spowodowaç mogà
przebarwienia na skutek wnikania tuszu w struktur´ wyk∏adziny.
Do przygotowania pod∏o˝a u˝ywaj tylko samopoziomujàcych
mas wodoodpornych. WilgotnoÊç pod∏o˝a nie powinna byç wy˝-
sza ni˝ 2% dla cementu i 0,5% dla anhydrytu (gipsu).

W razie jakichkolwiek wàtpliwoÊci skontaktuj sí z naszym biurem.

Przygotowanie materia∏u
Przed instalacjà nale˝y sprawdziç rolki wyk∏adziny pod kàtem
numerów fabrycznych. Zachowaj etykiety fabryczne wszystkich
rolek, a˝ do chwili zakoƒczenia instalacji.

Uwaga: W celu unikni´cia ró˝nicy w odcieniach, do jedne-
go pomieszczenia nale˝y dobraç wyk∏adzin´ pochodzàcà
z tej samej serii produkcyjnej. Zaleca si´ równie˝ uk∏ada-
nie wyk∏adziny kolejno sàsiednimi numerami rolek.

W miar´ mo˝liwoÊci rolki nale˝y przewijaç przed instalacjà.
Rolki nale˝y przechowywaç w pozycji pionowej lub poziomo
w jednej warstwie.

Uwaga: Ewentualne wady towaru nale˝y zg∏aszaç w biurze
handlowym lub u dystrybutora. Zg∏oszenie powinno zawie-
raç kody barw, numery serii oraz rolek. Dane te sà podane
na etykietach na opakowaniu. O wadach widocznych nale-
˝y informowaç niezw∏ocznie jeszcze przed zamontowaniem
wyk∏adziny. Reklamacje zg∏oszone po instalacji, a doty-
czàce wad widocznych nie b´dà uwzgl´dniane.

Instalacja wyk∏adzin elastycznych
Je˝eli lokalne normy i standardy budowlane precyzujà zakres
stosowania i sposób uk∏adania tego rodzaju wyk∏adzin, który
ró˝ni si´ od przedstawionych w niniejszej instrukcji, to nale-
˝y stosowaç si´ do tych zaleceƒ, a niniejszà broszur´ trakto-
waç jako dodatkowe uzupe∏nienie wiadomoÊci.

Przed instalacjà wyk∏adzina powinna przyjàç temperatur´ po-
mieszczenia (nie ni˝szà ni˝ 180C). Dopiero wtedy przytnij arkusze
wyk∏adziny. W miar´ mo˝liwoÊci roz∏ó˝ je na p∏askim pod∏o˝u, by
materia∏ pozby∏ si´ napr´˝eƒ i przyjà∏ temperatur´ pomieszcze-
nia. Jest to szczególnie istotne w przypadku d∏u˝szych arkuszy.

Nale˝y unikaç marszczenia i zaginania materia∏u, gdy˝ mo˝e
to doprowadziç do nieodwracalnych zmian lub uszkodzeƒ.

Wyk∏adziny homogeniczne Tarkett muszà byç na sta∏e przykle-
jone do pod∏o˝a, odpowiednim do niego klejem! U˝ywaj tylko
klejów przeznaczonych do wyk∏adzin winylowych, stosuj si´
do wskazaƒ producenta klejów.

Kraw´dzie sàsiednich arkuszy wyk∏adziny nale˝y ∏àczyç ter-
micznie przy pomocy sznura spawalniczego Tarkett.

Uwaga: SPAWANIE WYK¸ADZINY MEGALIT.

Do spawania wyk∏adziny Megalit zaleca si´ specjalnà koƒ-
cówk´ produkcji Tarkett o symbolu: 1258012 (patrz rysu-
nek) lub podobnà.

Dopasowanie. Cokoliki i naro˝niki

Instrukcja instalacji wyk∏adzin elastycznych Tarkett
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Przy u˝yciu przymiaru i o∏ówka zaznacz linie na wszystkich Êcia-
nach pomieszczenia na wysokoÊci ok. 10 cm. Przy pomocy drob-
nozàbkowanej szpachli na∏ó˝ warstw´ kleju na Êciany do poziomu
linii. Rozprowadê cz´Êç kleju na pod∏o˝e (tak jak to pokazano na
rysunku).

Podczas gdy klej nabiera lepkoÊci, przytnij wyk∏adzin´ wed∏ug
projektu. D∏ugoÊç arkuszy powinna przewy˝szaç d∏ugoÊç pomiesz-
czenia, oznacz Êrodek arkusza oraz Êrodek pod∏o˝a prostopad∏ymi
osiami. U∏atwi to u∏o˝enie arkusza we w∏aÊciwej pozycji. Punkty
przeci´cia osi na wyk∏adzinie i na pod∏o˝u powinny zachodziç na
siebie.

JeÊli szerokoÊç pomieszczenia przekracza szerokoÊç wyk∏adziny
(tzn. jeÊli dla przykrycia pod∏o˝a potrzeba wi´cej ni˝ jednego ar-
kusza), zaznacz na pod∏o˝u lini´ równoleg∏à do Êciany wzd∏u˝nej
w odleg∏oÊci 12 cm od miejsca, gdzie si´ga arkusz wyk∏adziny.
Na tej linii zaznacz Êrodek pomieszczenia. Na odwrotnej stronie
wszystkich arkuszy zaznacz ich Êrodek prostopad∏ymi osiami.
Punkty przeci´cia osi na pod∏o˝u i na arkuszach powinny zacho-
dziç na siebie.
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Zwiƒ arkusze z po∏owy d∏ugoÊci pomieszczenia.

Rozprowadê klej na pod∏o˝u z´batà szpachlà. Wokó∏

otworów Êciekowych i w miejscach trudno dost´pnych

u˝yj p´dzla z mi´kkiego w∏osia. Wokó∏ i wewnàtrz

otworów Êciekowych zastosuj klej kontaktowy.

Stosuj si´ do zaleceƒ producenta kleju, który wybra-

∏eÊ.

Przy pomocy rolki naro˝nikowej dociÊnij wyk∏adzin´

tak, aby przylega∏a ÊciÊle do linii zetkni´cia Êciany

z pod∏ogà.

W pomieszczeniach, gdzie arkusz wyk∏adziny wystarcza

dla zakrycia ca∏ego pod∏o˝a, klej mo˝na rozprowadziç

na ca∏ej powierzchni przed po∏o˝eniem arkusza. Meto-

da ta wymaga doÊwiadczenia, lecz jest najszybsza.

W naro˝nikach wewn´trznych nale˝y przeciàç fa∏d´

materia∏u rozpoczynajàc na wysokoÊci ok. 5 mm nad

pod∏o˝em. Je˝eli przed dopasowaniem materia∏u

zachodzi potrzeba jego podgrzania (uplastycznie-

nia), podgrzej tak˝e przestrzeƒ pomi´dzy Êcianà

a materia∏em. Dzi´ki temu wyk∏adzina b´dzie lepiej

przylega∏a do pokrytej klejem Êciany.

DociÊnij starannie wyk∏adzin´ dociskowà rolkà naro˝-

nikowà.

Po∏àczenie naro˝nikowe powinno byç umieszczone
na jednej ze Êcian, pod kàtem ok. 45o.
Wybierz najmniej widocznà (s∏abo oÊwietlonà) Êcian .́

W naro˝nikach zewn´trznych wyk∏adzin´ nale˝y od-

giàç i naciàç, rozpoczynajàc na wysokoÊci ok. 5 mm

nad pod∏o˝em. (Linie na rysunku pokazujà zarys

naro˝nika na arkuszu i pozycj´ przeci´cia pod

kàtem 45o). Nast´pnie nale˝y wykonaç ci´cie po prze-

kàtnej, tak jak pokazano na rysunku.

Dopasowanie wyk∏adziny wokó∏ rur i pod∏ogowych otworów Êciekowych

W przypadku rur usytuowanych w pobli˝u Êcian wy-

konaj naci´cie w arkuszu i dociÊnij wokó∏ rury

tak, by powsta∏ ko∏nierz. JeÊli rura znajduje si´ bli-

sko Êciany, ci´cie nale˝y wykonaç tak, jak pokaza-

no na rysunku (linia przerywana). JeÊli os∏ona ru-

ry wykonywana jest:

A) z wyk∏adziny pod∏ogowej:

• przygotowanà os∏on´ nale˝y dopasowaç do rury,
nast´pnie u˝ywajàc kleju kontaktowego przykleiç
i ostatecznie zespawaç brzegi wyk∏adziny, u˝ywa-
jàc w tym celu wàskiej koƒcówki typu „Swan
Neck”.

B) Os∏ony prefabrykowane - zamontuj wg wskazaƒ
producenta.

Dla dodatkowego uszczelnienia wokó∏ rur mo˝na

u˝yç odpowiedniego uszczelniacza do zgrzewów,

bàdê masy uszczelniajàcej (silikon lub podobne).

Uszczelniacz nale˝y stosowaç pomi´dzy pod∏o˝em,

a arkuszem winylowym.

W przypadku rur Êciekowych zegnij arkusz przy

rurze i zaznacz na nim punkt odpowiadajàcy Êrod-

kowi rury. Wytnij w wyk∏adzinie otwór o Êrednicy

ok. 25 mm mniejszej ni˝ Êrednica rury. Otwór wycinaj

zaczynajàc od zgi´cia – tak jak pokazano na rysunku.

Ogrzej arkusz winylowy i wciÊnij go w rur´.

Odetnij nadmiar materia∏u no˝em hakowym.

Powsta∏a luka musi zostaç uzupe∏niona trójkàtem

wyci´tym z wyk∏adziny.

Aby u∏atwiç przyklejanie trójkàta, wykonaj ˝∏o-

bienie na odwrotnej stronie materia∏u za pomocà no-

˝a okràg∏ego Tarkett. G∏´bokoÊç naci´cia nie powin-

na przekraczaç po∏owy gruboÊci arkusza.

Teraz mo˝esz zagiàç trójkàt i docisnàç go do naro˝-

nika. Je˝eli trójkàt b´dzie zachodzi∏ na cz´Êç Êcien-

nà wyk∏adziny, przytnij nadmiar materia-

∏u tak, aby kraw´dzie dok∏adnie do siebie pasowa∏y.

Frezowanie i spawanie po∏àczeƒ nale˝y wyko-

naç po dok∏adnym wyschni´ciu kleju.

W naro˝nikach wewn´trznych i zewn´trznych

u˝yj do spawania zgrzewarki termicznej. Koƒcówka

Tarkett jest specjalnie przystosowana do zgrzewa-

nia pod∏óg winylowych. Doskona∏y rezultat zapew-

nia stosowanie wàskiej koƒcówki reperacyjnej fir-

my Tarkett „Swan Neck”, którà najlepiej wykonuje si´

zgrzewy wzd∏u˝ Êcian i pod∏óg.
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Zgrzewanie

Otwory Êciekowe, le˝àce w tej samej p∏aszczyênie co

pod∏oga. Ogrzej arkusz i zaznacz usytuowanie otworu

przy pomocy pierÊcienia zaciskowego. Nast´pnie wy-

tnij niewielki otwór poÊrodku oznaczonego otworu

Êciekowego. Ogrzej wyk∏adzin´ i wciÊnij pierÊcieƒ

w otwór. JeÊli pos∏u˝y∏eÊ si´ pierÊcieniem nastawnym,

upewnij si´, czy przylega on ÊciÊle do kraw´dzi otwo-

ru. W celu dodatkowego uszczelnienia rozprowadza si´

warstw´ silikonu pomi´dzy arkuszem, a kraw´dzià

pierÊcienia.

Do frezowania wszystkich z∏àcz stosuje si´

frezark´ r´cznà Tarkett z ostrzem ze stopu twardego.

Du˝e powierzchnie mo˝na frezowaç przy pomocy

frezarki elektrycznej. Spawanie termiczne wykonujemy

przy pomocy zgrzewarki termicznej wyposa˝onej

w koƒcówk´ do zgrzewania sznurowego (speed we-

lding nozzle).

Zgrzewaj goràcym powietrzem przy u˝yciu koƒcówki do

zgrzewania sznurowego Tarkett.

UWAGA: wszystkie zgrzewy muszà ostygnàç przed od-

ci´ciem nadmiaru zgrzewu.

Odcinanie rozpocznij w miejscu, gdzie rozpoczà∏eÊ

zgrzewanie. Zaleca si´ dwuetapowe przycinanie nadmi-

aru zgrzewu: wst´pne i wyg∏adzajàce. Nó˝ do odcinania

nadmiaru zgrzewu zapewnia wykonanie obu etapów

pracy. Po jednej stronie no˝a znajduje si´ ostrze do

obróbki wst´pnej, a po drugiej ostrze do wyg∏adzania.

W celu uzyskania najlepszego rezultatu:

- k∏adê wyk∏adzin´ ÊciÊle wed∏ug instrukcji,

- u˝ywaj tylko klejów do pod∏óg winylowych polecanych przez
firm´ Tarkett,

- dokonaj przeglàdu pod∏ogi po po∏o˝eniu wyk∏adziny,

- skontaktuj si´ z firmà Tarkett, jeÊli masz jakiekolwiek wàtpli-
woÊci dotyczàce instalacji wyk∏adziny.


