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Klick-Vinyl-Bodenbeläge

Benötigte Werkzeuge
� Cutter-Messer
� Maßband
� Kantenlineal
� Distanzkeile
� Hammer
� Holzblock
� Bohrer
� Säge

Vor der Verlegung
– Den Bodenbelag sorgfältig auf Fehler überprüfen. Setzen Sie 

sich sofort mit Ihrem Lieferanten in Verbindung, wenn Sie 
einen Fehler feststellen.

– 24 Stunden vor, während und nach der Verlegung darf die 
Raumtemperatur nicht unter 18 °C betragen und die Luft-
feuchtigkeit muss zwischen 30-60% liegen.

– Boden 48 Stunden vor Verlegung am Verlegeort akklimatisie-
ren.

– Viertelstableisten, Sockelleisten oder Abdeckleisten entfer-
nen.

– In Türdurchgängen sind die Türzargen entsprechend zu kür-
zen.

– Die Kartons müssen immer horizontal gelagert werden.
– Schützen Sie die Ecken der Kartons vor Schäden.

Boden/Untergrund
Der Untergrund muss nach den allgemein anerkannten Regeln 
des Fachs als verlegereif gelten.
Ein sauberer, trockener, ebener, rissfreier, zug- und druckfester 
Untergrund ist die Voraussetzung für eine fachgerechte Verle-
gung.

Existierende Böden
Vinyl-Bodenbeläge können auf den meisten glatten, einlagigen 
Bodenbelägen oder auf Bodenbelägen mit harter Oberfläche ver-
legt werden.
Prüfen Sie den Bodenbelag auf wellige Bereiche auf dem 
Umfang oder an Nähten. Reparieren Sie ihn wenn nötig.
Verwenden Sie eine geeignete Ausgleichsmasse, um den exis-
tierenden Untergrund zu glätten.

Vorbereitung des Untergrunds
– Die Untergrundfläche muss trocken, sauber, glatt, eben und 

frei von allen vorhandenen Kleberückständen sein. Die Unter-
grundfläche muss schwingungsfrei sein.

– Alle Sperrholznähte und Betonrisse, Arbeitsfugen, Sollrissfu-
gen, Vertiefungen, Rillen oder andere Unregelmäßigkeiten 
ausfüllen und ebnen. Eine mit Latex verstärkte Zement-Aus-
gleichsmasse verwenden.

– Den Untergrund fegen und/oder absaugen, um Staub und 
Schmutz zu entfernen.

Erste Schritte
� Das Produkt ist für die starke private Nutzung und für die 

leichte gewerbliche Nutzung bestimmt.
� Vinyl-Bodenbeläge sind schwimmende Bodenbeläge.
� Vinyl-Bodenbeläge sind nur für Innenräume gedacht.
� Vinyl-Bodenbeläge sind nur für Warmwasser-Fußbodenhei-

zungen geeignet. Die max. Temperatur darf 28 °C nicht über-
schreiten.

� Entscheiden Sie, in welche Richtung die Dielen verlegt wer-
den sollen. 
Um den Raum größer erscheinen zu lassen oder beim Verle-
gen in sehr kleinen Räumen oder Fluren empfiehlt es sich, die 
Dielen parallel zur längsten Raumabmessung zu verlegen.

� Den Raum sorgfältig ausmessen, um die Rechtwinkligkeit 
festzustellen und um auch die Breite der letzten Dielenreihe 
zu bestimmen. Wenn die letzte Dielenreihe weniger als 
50 mm ohne Nut breit ist, muss die Breite der ersten Dielen-
reihe entsprechend zugeschnitten werden.

� Ein Dehnungsabstand von min. 8–10 mm ist auf dem Umfang 
des Raums und an allen feststehenden bzw. fest verbauten 
Gegenständen erforderlich.

� Wenn Sie sich dafür entscheiden, einen größeren Raum mit 
Vinyl-Bodenbelägen auszustatten, empfehlen wir, alle 6 m 
eine Dehnungsfuge von min. 6-8 mm einzubauen.

� Um Materialveränderungen oder Schäden vorzubeugen, ist 
bei der Verlegung in Bereichen mit starker Sonneneinstrah-
lung für ausreichende Beschattung zu sorgen sowie ein 
Randabstand von min. 12 mm einzuhalten.

� Vor und während der Verlegung alle Dielen auf sichtbare Feh-
ler und Schäden hin überprüfen. Keine beschädigten Dielen 
verlegen. 
Während der Verlegung den Federbereich inspizieren und 
Schmutz entfernen, der einen ordnungsgemäßen Einbau der 
Dielen verhindert.

Verlegung
– Mit der Verlegung der Dielen von der linken Seite der Aus-

gangswand beginnen und zur rechten Seite hin arbeiten. Die 
Nutseite der Diele muss zur Ausgangswand hin gerichtet 
sein.

– Zwischen die kurze und die lange Seite der Dielen und die 
Wand Distanzkeile (min. 8 mm) setzen. Immer einen Distanz-
keil zwischen der Wand und der Dielenverbindung einsetzen.

– Die Längsverbindungen der Dielen in der ersten Reihe wer-
den hergestellt, indem die Nutseite in die Federseite der vor-
herigen Diele in einem flachen Winkel eingesetzt wird.
Die Diele allmählich flach absenken, bis sich die Längsverbin-
dung schließt, wobei sicherzustellen ist, dass die Dielen 
gerade ausgerichtet sind. Die restlichen ganzen Dielen in der 
ersten Reihe verlegen.

– Die erste Diele in der ersten Reihe muss eventuell geschnit-
ten werden. Den Abstand zwischen der Wand und der Fläche 
der letzten ganzen Diele messen. Von diesem Messwert die 
Dicke des Distanzkeils abziehen. Wenn der Messwert kleiner 
als 20 cm ist, muss die Länge der ersten Diele in der Reihe 
geschnitten werden. Damit erhält man eine längere Diele am 
Ende der Reihe. Die erste und die letzte Diele in jeder Reihe 
müssen mindestens 20 cm lang sein. Die Dielen werden mit 
einem scharfen Cutter-Messer und einem Kantenlineal/Zim-
mermannswinkel geschnitten. Die Oberfläche der Diele mit 
einem Cutter-Messer einkerben und dann die Diele an der 
Kerblinie einrasten.

– Das abgeschnittene Reststück von der letzten Diele in der 
ersten Reihe kann als erste Diele in der zweiten Reihe ver-
wendet werden, vorausgesetzt es ist mindestens 20 cm lang. 
Die Längsverbindungen von Reihe zu Reihe immer um min-
destens 20 cm versetzen.

– Die lange Seite der ersten Diele in der zweiten Reihe verle-
gen. Daran denken, einen Distanzkeil (min. 8 mm) zwischen 
die Wand und die kurze Dielenseite zu setzen. Die Nutseite in 
einem flachen Winkel in die Federseite der vorherigen Reihe 
einsetzen und sie auf den Untergrund absenken.

– Die zweite Diele in der zweiten Reihe verlegen. Die lange Die-
lenseite mit der Nutseite so positionieren, dass sie die Feder 
der Dielen in der vorherigen Reihe leicht überlappt. Dann die 
Längsverbindung in der vorherigen Diele im Winkel einset-
zen. Die Diele nach oben winkeln und vorsichtig nach vorn 
schieben, bis die Diele in der vorherigen Reihe einrastet. Mit 
der Verlegung der restlichen Dielen in der zweiten Reihe fort-
fahren. Die ersten zwei Reihen müssen unbedingt gerade 
und rechtwinklig verlegt sein, weil sich dies sonst auf die 
gesamte Verlegung auswirken kann.

– Die Arbeit Reihe für Reihe von links nach rechts fortsetzen. 
Es muss ein Abstand von min. 8 mm um alle Wände und ver-
tikalen Gegenstände mit einem zufälligen Erscheinungsbild 
beibehalten werden. Die Längsverbindungen um mindestens 
20 cm versetzen.

Beendigung der Verlegung
– Nachdem alle Dielen verlegt worden sind, die Distanzkeile 

vom Umfang des Raums entfernen.
– Übergangsleisten verlegen. Keine Leisten im Bodenbelag 

befestigen.
– Viertelstableisten oder Sockelleisten vorbohren und verlegen.

– Sperrholz zum Abdecken der Belagsoberfläche verwenden, 
wenn schwere Möbel oder Geräte über den Boden transpor-
tiert werden.

– Den richtigen Bodenschutz unter den Füßen von Möbeln vor-
sehen. Unzureichender Schutz kann zu Defekten auf der 
Oberfläche wie Kratzern oder Riefen führen.

– Haustiere mit scharfen Krallen nicht auf den Vinyl-Bodenbe-
lag lassen. Dies kann zu schweren Kratzern auf der Oberflä-
che führen. Das Gleiche gilt für hochhackige Schuhe mit klei-
ner Sohle.

– Die Temperatur nach der Verlegung MUSS zwischen 18 ºC 
und 36 ºC (Temperatur des Bodenbelags) gehalten werden. 
Die relative Feuchtigkeit muss zwischen 40% und 70% gehal-
ten werden.

Instandhaltung
Befolgen Sie bitte die Empfehlungen in dieser Anleitung, um die 
neue Optik des Bodenbelags zu erhalten und um die Oberfläche 
zu schützen.

� Nach dem Verlegen des Bodenbelags empfehlen wir eine 
erste Reinigung, um Schmutz oder Staub zu entfernen und zu 
lösen, der während des Verlegevorgangs entstanden sein 
kann.

� Um die Bodenoberfläche vor grobem Schmutz und Staub zu 
schützen, empfehlen wir, ein effektives Schutzsystem einzu-
bauen, um die Menge an Feuchtigkeit, Schmutz und Grob-
staub zu begrenzen, der auf die Bodenfläche gelangen kann.

� Prüfen Sie jedes neue Reinigungsmittel auf einer kleinen 
Testfläche des Bodens in einem unauffälligen Bereich und 
verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel oder Rei-
nigungsmittel auf Ammoniakbasis.

� Fegen und saugen Sie die Bodenfläche zunächst, um allen 
losen Staub, Dreck und Schmutz wirksam zu entfernen. Mit 
einem Wischlappen die Bodenfläche reinigen. Warmes, sau-
beres Wasser verwenden, mehrmals oder wie erforderlich 
ausspülen, einen trockenen Wischlappen oder einen Nass-
staubsauger benutzen, um das Wasser aufzunehmen. 
Bodenfläche trocknen lassen.

� Den Bodenbelag nicht für längere Zeit dem direkten Sonnen-
licht aussetzen. Bei starker Sonneneinstrahlung Abdecktü-
cher oder Jalousien zur Dämpfung der direkten Sonnenein-
strahlung auf den Vinyl-Bodenbelag benutzen. Die meisten 
Arten von Bodenbelägen werden durch ständiges starkes 
Sonnenlicht beschädigt. Außerdem sind auch zu hohe Tem-
peraturen nicht gut für elastische Bodenbeläge. In leerste-
henden Häusern sollte die natürliche Belüftung oder zeitwei-
lige Klimatisierung berücksichtigt werden. Ständige Innen-
temperaturen über 36 °C in Verbindung mit direktem 
Sonnenlicht können dem verlegten Bodenbelag langfristig 
schaden.

� Den Vinyl-Bodenbelag nicht wachsen. Die Bodenoberfläche 
ist sehr dicht und porenfrei, dadurch kann das Wachs nicht 
eindringen und es kann eine Schicht aufbauen, die vergilbt 
und auf der sich Schmutz ansammelt. Eben diese porenfreie 
Eigenschaft bietet auch den nötigen Schutz vor Verschleiß 
und Fleckenbildung.

� Wenn der Boden großen Mengen Wasser wegen einer Über-
schwemmung ausgesetzt war, ist dies kein Grund zur Panik. 
Das Wasser einfach so schnell wie möglich aufwischen. Im 
Raum sollte sofort ein Entfeuchter eingeschaltet werden, um 
den Feuchtigkeitsgrad wieder auf ein normales Niveau 
zurückzubringen. Den Raum nicht unter dem vorher vorhan-
denen Feuchtigkeitsgrad austrocknen.

Verpackung entsorgen
Die Verpackung besteht aus Karton und entsprechend 
gekennzeichneten Kunststoffen, die wiederverwertet 
werden können.

– Führen Sie diese Materialien der Wiederverwertung 
zu.

Click-vinyl floor coverings

Required tools
� Cutter blade
� Tape measure
� Edge guide
� Spacer
� Hammer
� Wood block
� Drill
� Saw

Before laying
– Check the floor covering carefully for faults. Immediately con-

tact your supplier if you find a fault.
– The temperature of the room may not drop below 18 °C for 24 

hours prior to, during and after laying of the floor covering and 
the air humidity must be between 30-60%.

– Allow the floor covering to acclimatise in the place it will be 
laid for 48 hours before installing.

– Remove moulding, skirting and cover strips.
– In doorways, the door frames are to be trimmed accordingly.
– The boxes must always be stored horizontally.
– Protect the corners of the boards from damages.

Floor/surface
The surface must be ready for laying in accordance with the gen-
erally accepted regulations.
A clean, dry, even, crack-free, stress and pressure resistant sur-
face is the prerequisite for proper laying.

Existing floors
Vinyl floor coverings may be laid on top of the majority of existing, 
single-layer floor coverings or coverings with hard surfaces.
Check the floor covering for undulations on the perimeter or the 
joins. Repair if necessary.
Use a suitable levelling compound to smooth the existing floor 
covering.

Preparing the surface
– The surface must be dry, clean, smooth, even and free from 

all existing adhesive residues. The surface must be vibration-
free.

– All plywood joints and cement cracks, installation joints, pre-
determined joints, dips, grooves and other irregularities must 
be filled and evened out. Use a latex reinforced cement mass.

– Brush or vacuum the surface to remove dust and dirt.

First steps
� The product is intended for heavy domestic use and for light 

commercial use.
� Vinyl floor coverings are floating floor coverings.
� Vinyl floor coverings are only designed for indoor use.
� Vinyl floor coverings are only designed for hot water under-

floor heating systems. The maximum temperature may not 
exceed 28 °C.

� Decide what direction the boards are to be laid in. 
To make a room look larger or when laying in very small 
rooms or in hallways, it is recommended to lay the boards par-
allel to the longest dimension of the room.

� Measure the room carefully to determine the right-angles and 
to determine the width of the last row of boards. If the last row 
of boards is less than 50 mm width without the groove, the 
width of the first board row must be cut to size accordingly.

� An expansion gap of at least 8–10 mm is required around the 
edge of the room and at all permanent or built-in objects.

� If you decide to fit a larger room with the vinyl floor covering, 
we recommend including an expansion joint of at least 6-8 
mm every 6 metres.

� In order to prevent material changes or damages when laying 
in areas with strong sunlight, ensure sufficient shade and an 
edge gap of at least 12 mm.

� Before and during laying the boards, check all boards for vis-
ible faults and damages. Do not lay damaged boards. 
During the laying process, inspect tongues and grooves and 
remove any dirt that may hinder the proper installation of the 
boards.

Laying
– Start laying boards at the left side of the starting wall and work 

to the right. The groove side of the board must point towards 
the starting wall.

– Between the short and long sides of the board and the wall, 
place spacer wedges (at least 8 mm). Always position a 
spacer wedge between the wall and the board connection 
point.

– The longitudinal connections of the boards are made in the 
first row by joining the groove side to the tongue side of the 
previous board using a flat angle.
Then lower the board gently until the longitudinal connection 
is complete and make sure that the boards are aligned 
straight. Lay the remaining boards in the first row.

– The first board in the first row may need to be trimmed. Meas-
ure the distance between the wall and the area of the last full 
board. Deduct the thickness of the spacer wedge from this 
measured value. If the measurement is less than 20 cm, the 
length of the first board in the row must be trimmed. This 
results in a longer board at the end of the row. The first and 
last boards in each row must be at least 20 cm. The boards 
are cut with a sharp cutter blade and an edge guide or carpen-
ter’s square. Score the surface of the board with a cutter 
blade and then snap the board at the scored line.

– The piece cut from the last board in the first row may be used 
as the first board in the second row, as long as it is more than 
20 cm long. Offset the longitudinal connections by at least 20 
cm from row to row.

– Lay the long edge of the first board in the second row. 
Remember to use a spacer wedge (minimum 8 mm) between 
the wall and the short end of the board. Position the groove 
side at a low angle against the tongue side of the previous row 
and gently lower to the surface below.

– Lay the second board in the second row. Position the long 
board side with the groove so that the tongue of the board in 
the previous row overlaps slightly. Then insert the longitudinal 
connection into the previous board at an angle. Angle the 
board upwards and carefully push forwards until the board 
engages with the previous row. Continue laying the remaining 
boards in the second row. The first two rows must be laid 
straight and at right angles otherwise this will have an effect 
on the entire floor.

– Continue working row for row, from left to right. A distance of 
at least 8 mm must be maintained at all walls and around all 
vertical objects with a random appearance. Offset the length-
wise connections by at least 20 cm.

Completing the laying process
– After all boards have been laid, remove the spacer wedges 

from around the room.
– Lay any threshold strips. Do not attach to the floor covering.
– Pilot drill and lay any moulding or skirting.

– Use plywood to protect the floor covering when moving heavy 
furniture or devices over the floor covering.

– Use the correct type of floor protection under the feet of your 
furniture. Insufficient protection may cause defects on the sur-
face, such as scratches or grooves.

– Do not permit pets with sharp nails onto the vinyl floor cover-
ing. This may result in serious scratches to the surface. The 
same applies to high heeled shoes with a small sole.

– The temperature after laying MUST be maintained between 
18 ºC and 36 ºC (temperature of the floor). The relative 
humidity must be maintained between 40% and 70%.

Maintenance
Follow the recommendations in these instructions in order to 
maintain the look of the floor covering and to protect the surface.

� After laying the floor covering, we recommend an initial clean 
to remove dirt and dust that may have been generated during 
the laying process.

� To protect the floor surface from coarse dirt and dust, we rec-
ommend installing an effective protection system to limit the 
amount of moisture, dirt and coarse dust that gets onto the 
floor.

� Check each new cleaning agent on a small test area in a dis-
crete location and do not use any aggressive cleaning agents 
or cleaning agents with an ammonia base.

� Initially sweep and vacuum the floor to effectively remove all 
loose dust and dirt. Clean the floor with a cloth. Use warm, 
clean water, rinse frequently as required, use a dry cloth or 
wet vacuum to remove the water. Allow floor covering to dry.

� Do not expose the floor covering to direct sunlight for longer 
periods of time. In the event of strong sunlight, use covers or 
blinds to reduce the direct sunlight on the vinyl floor covering. 
The majority of floor coverings are damaged by constant, 
strong sunlight. In addition, temperatures that are too high are 
not good for elastic floor coverings. In empty buildings, natu-
ral ventilation or temporary air conditioning should be taken 
into account. Constant indoor temperatures above 36 °C in 
conjunction with direct sunlight may cause long-term damage 
to the floor covering.

� Do not wax the vinyl floor covering. The surface is very dense 
and free of pores, for this reason, wax will not penetrate and 
a layer will form that will yellow and collect dust. Precisely this 
lack of pores provides the necessary protection from wear 
and stains.

� If the floor has been exposed to large amounts of water due 
to flooding, this is not a cause for panic. Just wipe up the 
water as quickly as possible. A dehumidifier should immedi-
ately be set up in the room to bring the humidity back to a nor-
mal level. Do not dry the room to a level of humidity below the 
original level.

Disposing of the packaging
The packaging consists of cardboard and marked plas-
tics that can be recycled.

– Take these materials to a recycling centre.

Winylowe, zatrzaskowe wykładziny podłogowe

Potrzebne narzędzia
� nó  do wykładzin
� taśma miernicza
� liniał krawędziowy
� kliny dystansowe
� młotek
� drewniany klocek
� wiertła
� pilarka

Przed układaniem
– Wykładzinę podłogową starannie sprawdzić pod kątem błę-

dów. Je eli stwierdzone zostaną wady, nale y niezwłocznie 
skontaktować się z dostawcą.

– 24 godziny przed, w trakcie i po układaniu temperatura w 
pomieszczeniu nie mo e spaść poni ej 18 °C, a wilgotność 
powietrza musi mieścić się w przedziale 30-60%.

– Przed poło eniem podłogę aklimatyzować w pomieszczeniu 
przez 48 godzin.

– Zdemontować ćwierćwałki, listwy przypodłogowe i masku-
jące.

– W przejściach drzwiowych oście nice drzwiowe nale y odpo-
wiednio skrócić.

– Kartony zawsze przechowywać w pozycji le ącej.
– Naro niki kartonów chronić przed uszkodzeniem.

Podłoga/podkład
Podkład musi zgodnie z ogólnymi zasadami sztuki nadawać się 
do poło enia wykładziny.
Warunkiem prawidłowego poło enia wykładziny jest czysty, 
suchy, płaski, niepopękany oraz odporny na ciągnięcie i nacisk 
podkład.

Podłogi istniejące
Winylowe wykładziny podłogowe mo na układać na większości 
gładkich jednowarstwowych wykładzin podłogowych lub na twar-
dych powierzchniach.
Sprawdzić, czy wykładzina podłogowa nie jest na obwodzie 
pofałdowana lub nie ma spoin. W razie potrzeby wykładzinę 
naprawić.
Aby wygładzić istniejący podkład, zastosować odpowiednią 
masę samopoziomującą.

Przygotowanie podłoża
– Powierzchnia podło a musi być sucha, czysta, gładka, pła-

ska, wolna od wszelkich resztek klejów. Powierzchnia pod-
ło a nie mo e wibrować.

– Wszystkie spoiny sklejek, rysy w betonie, spoiny robocze, 
spoiny z kontrolowaną linią pękania, zagłębienia, rowki i inne 
nierówności wypełnić i wyrównać na płasko. Stosować 
cementową masę poziomującą wzmocnioną lateksem.

– Podkład zmieść i/lub odkurzyć, eby usunąć pył i zabrudze-
nia.

Pierwsze kroki
� Produkt jest przeznaczony do intensywnego u ytku prywat-

nego i lekkiego u ytku komercyjnego.
� Winylowe wykładziny podłogowe są wykładzinami pływają-

cymi.
� Winylowe wykładziny podłogowe są przeznaczone tylko do 

pomieszczeń.
� Winylowe wykładziny podłogowe są przeznaczone tylko do 

ogrzewania podłogowego zasilanego ciepłą wodą. Maksy-
malna temperatura nie mo e przekraczać 28 °C.

� Zdecydować, w którym kierunku układać panele. 
Aby pomieszczenia optycznie powiększyć albo układając 
wykładzinę w bardzo małych pomieszczeniach lub koryta-
rzach, panele nale y układać równolegle do dłu szego 
wymiaru pomieszczenia.

� Pomieszczenie starannie wymierzyć, aby sprawdzić kąty pro-
ste w naro nikach i ustalić szerokość ostatniego rzędu paneli. 
Je eli szerokość ta bez rowka wynosi mniej ni  50 mm, to 
konieczne jest odpowiednie docięcie pierwszego rzędu 
paneli.

� Na całym obwodzie pomieszczenia oraz przy wszystkich 
sztywnych lub sztywno zabudowanych elementach konstruk-
cyjnych w pomieszczeniu nale y zachować odstęp wyno-
szący co najmniej 8–10 mm.

� Je eli zaplanowano poło enie winylowej wykładziny podłogo-
wej w większym pomieszczeniu, to co 6 m nale y wykonać 
szczelinę dylatacyjną o minimalnej szerokości 6-8 mm.

� Aby zapobiec zmianom lub uszkodzeniom materiału, w trak-
cie układania wykładziny w miejscach silnie nasłonecznio-
nych nale y zapewnić dostateczne zacienienie oraz odle-
głość od krawędzi co najmniej 12 mm.

� Przed uło eniem i w trakcie układania wszystkie panele 
nale y sprawdzać pod kątem widocznych błędów i uszko-
dzeń. Paneli uszkodzonych nie układać. 
Podczas układania paneli kontrolować obszar pióra i usuwać 
wszelkie zabrudzenia, które mogłyby zakłócić ich prawidłowy 
monta .

Układanie
– Układanie paneli rozpocząć od lewej strony wyjściowej ściany 

i kierować się w prawo. Strona panelu z rowkiem musi być 
odwrócona w kierunku ściany wyjściowej.

– Pomiędzy krótkimi i długimi krawędziami paneli a ścianą 
umieścić kliny dystansowe (minimum 8 mm). Pomiędzy 
ścianą a ka dym łączeniem paneli umieszczać jeden klin 
dystansowy.

– Wzdłu ne połączenia paneli w pierwszym rzędzie uzyskuje 
się poprzez osadzenie boku z rowkiem w boku z piórem 
poprzedniego rzędu paneli pod płaskim kątem.
Panel powoli opuszczać na płasko, a  połączenie podłu ne 
się zamknie; nale y przy tym upewnić się, e panele wykła-
dziny są prawidłowo skierowane. Pozostałe całe panele 
wykładziny uło yć w pierwszym rzędzie.

– Pierwszy panel w pierwszym rzędzie nale y ewentualnie 
przyciąć. Zmierzyć odstęp pomiędzy ścianą a powierzchnią 
ostatniego całego panelu w rzędzie. Od tego wymiaru nale y 
odjąć grubość klina dystansowego. Je eli zmierzona wartość 
jest mniejsza ni  20 cm, to nale y odpowiednio przyciąć 

pierwszy panel w pierwszym rzędzie. W ten sposób uzyska 
się dłu szy panel wykładziny na końcu rzędu. Pierwszy i 
ostatni panel wykładziny w ka dym rzędzie nie mo e być krót-
szy ni  20 cm. Do przycinania paneli wykładziny nale y sto-
sować nó  uniwersalny (cutter) i krawędziowy liniał/kątownik 
ciesielski. Powierzchnię panelu nale y naciąć uniwersalnym 
no em, następnie na tak wykonanym karbie panel nale y 
przełamać.

– Obcięty kawałek ostatniego panelu z pierwszego rzędu 
mo na u yć jako pierwszy panel w drugim rzędzie, o ile jego 
długość przekracza 20 cm. Wzdłu ne połączenia rzędów 
nale y zawsze przesuwać względem siebie o co najmniej 20 
cm.

– Długą stronę pierwszego panelu wykładziny poło yć w dru-
gim rzędzie. Pamiętać o tym, aby pomiędzy ścianę a krótszy 
bok panelu wło yć klin dystansowy 8 mm. Stronę z rowkiem 
wło yć pod płaskim kątem w stronę z piórem poprzedniego 
rzędu i opuścić ją na podło e.

– Poło yć drugi panel wykładziny w drugim rzędzie. Dłu szy 
bok panelu wykładziny z rowkiem poło yć tak, eby pióro 
paneli w poprzednim rzędzie łatwo zachodziło. Następnie 
połączenie wzdłu ne osadzić pod kątem w poprzednim 
panelu wykładziny. Panel podnieść pod kątem do góry i 
ostro nie przesunąć do przodu a  zatrzaśnie się w poprzed-
nim rzędzie. Kontynuować układanie pozostałych paneli w 
drugim rzędzie. Dwa pierwsze rzędy muszą być koniecznie 
uło one prosto i pod kątem prostym, poniewa  ma to wpływ 
na jakość uło enia całej powierzchni.

– Czynności kontynuować rząd po rzędzie z lewa na prawo. Na 
całym obwodzie pomieszczenia oraz od wszystkich piono-
wych elementów konstrukcyjnych w pomieszczeniu nale y 
zachować odstęp wynoszący co najmniej 8 mm. Połączenia 
wzdłu ne przesuwać o co najmniej 20 cm.

Zakończenie układania paneli
– Po poło eniu wszystkich paneli usunąć z obwodu pomiesz-

czenia kliny dystansowe.
– Poło yć listwy maskujące. adnych listew nie mocować do 

podłogi.
– Wstępnie nawiercić i przyło yć ćwierćwałki lub listwy przy-

podłogowe.

– Transportując na podłodze cię kie meble i urządzenia, nale y 
jej powierzchnię przykryć sklejką.

– Pod stopy mebli stosować odpowiednie ochraniacze. Niedo-
stateczna ochrona mo e spowodować trwałe uszkodzenia 
powierzchni w postaci rys i rowków.

– Na podłogę winylową nie wpuszczać zwierząt domowych o 
ostrych pazurach. Mogą one bardzo podrapać powierzchnię 
wykładziny. Analogiczna zasada dotyczy wysokich butów na 
wysokim, cienko zakończonym obcasie.

– Po poło eniu wykładziny temperatura w pomieszczeniu MUSI 
być utrzymana w przedziale od 18 ºC do 36 ºC (temperatura 
wykładziny). Względna wilgotność powietrza musi być utrzy-
mywana w przedziale od 40% do 70%.

Naprawy
Aby uzyskać nowy wygląd wykładziny podłogowej i chronić jej 
powierzchnię zewnętrzną, nale y przestrzegać zaleceń poda-
nych w tej instrukcji.

� Po poło eniu wykładziny podłogowej zalecamy jej wyczysz-
czenie, aby usunąć brud i pył, jaki mo e powstać podczas jej 
układania.

� Aby powierzchnię podłogi uchronić przed zgrubnymi zabru-
dzeniami i pyłem, zalecamy stosowanie efektywnego sys-
temu ochronnego, aby ograniczyć ilość wilgoci, zabrudzeń i 
pyłu, jakie mogą dostawać się na powierzchnię podłogi.

� Ka dy nowy środek czyszczący nale y najpierw przetesto-
wać w miejscu niewidocznym; nie stosować adnych agre-
sywnych środków czyszczących ani środków zawierających 
amoniak.

� Powierzchnię podłogi najpierw zmieść i odkurzyć, aby sku-
tecznie usunąć lu ny pył, brud i zanieczyszczenia. 
Powierzchnię podłogi czyścić ścierką. Stosować ciepłą, czy-
stą wodę. zmywać wielokrotnie lub stosownie do potrzeb, 
zgromadzoną wodę zebrać suchą szmatą lub odkurzaczem 
do pracy na mokro. Powierzchnię wykładziny pozostawić do 
wyschnięcia.

� Wykładziny podłogowej nie wystawiać na długie oddziaływa-
nie światła słonecznego Przy intensywnym nasłonecznieniu 
winylowych wykładzin podłogowych ich powierzchnię nale y 
przykrywać szmatami lub zastosować aluzje. Silne światło 
słoneczne uszkadza większość wykładzin podłogowych. 
Ponadto wysokie temperatury są niekorzystne dla elastycz-
nych wykładzin podłogowych. W domach niezamieszkałych 
nale y zapewnić naturalną wentylację lub okresową klimaty-
zację. Ciągła temperatura pomieszczeń powy ej 36 °C w 
połączeniu z bezpośrednim nasłonecznieniem mo e w dłu -
szym czasie uszkodzić wykładzinę podłogową.

� Winylowej wykładziny podłogowej nie woskować. Powierzch-
nia wykładziny podłogowej jest bardzo szczelna i bez porów, 
z tego powodu wosk nie wniknie w wykładzinę i mo e utwo-
rzyć na niej ółknącą warstwę, na której zgromadzi się brud. 
Właśnie ten brak porów stanowi sam w sobie konieczną 
ochronę przed zu yciem i powstawaniem plam.

� Je eli podłoga zostanie zalana du ą ilością wody, to nie jest 
to powód do zmartwienia. Wodę nale y jak najprędzej zebrać. 
W pomieszczeniu nale y niezwłocznie ustawić osuszacz, 
który zredukuje stopień wilgotności do normalnego poziomu. 
Pomieszczenia nie osuszać do ni szego poziomu wilgotności 
ni  poziom przed zalaniem.

Utylizacja opakowania
Opakowanie składa się z kartonu i odpowiednio oznako-
wanych tworzyw sztucznych, które poddają się recyklin-
gowi.

– Materiały te nale y przekazać do ponownego prze-
tworzenia.

DE Gebrauchsanweisung

ACHTUNG! Gefahr von Produktschäden. Vinyl-
Bodenbeläge sind nicht geeignet für die Verlegung

� auf Teppich oder Schaumstoffunterlagen > 2 mm
� in Außenbereichen, Sonnenstudios, Saunas oder 

Räumen mit stehender Nässe
� in unbeheizbaren Räumen

Lange intensive Sonneneinstrahlung kann den Boden 
zerstören.

ACHTUNG! Gefahr von Produktschäden. Keine 
schweren Möbel oder Gegenstände, wie z. B. Küchen-
zeilen, Sofalandschaften, Aquarien oder schwere 
Schränke, auf den Boden stellen. Diese können das 
Schwindmaß des verlegten Bodens negativ beeinflus-
sen und zu einem Verzug des Bodens führen.

Hinweis: Die Leisten müssen groß genug sein, um den 
Abstand von min. 8 mm abzudecken. Die Leisten nicht 
im Bodenbelag sondern an der Wand befestigen.

GB Operating instructions

CAUTION! Risk of damage to the product. Vinyl floor 
coverings are not suitable for laying

� On carpet or foam underlay > 2 mm
� Outdoors, sun studios, saunas or rooms with stand-

ing water
� In unheated rooms

Long periods of intensive sunlight may destroy the floor.

CAUTION! Risk of damage to the product. Do not 
place heavy furniture or objects, e.g. kitchen cabinets, 
sofa elements, aquariums or heavy cupboards, on the 
floor covering. This may have a negative influence on the 
material shrinkage of the laid floor and result in distortion.

Note: The moulding/skirting must be big enough to 
cover the gap of at least 8 mm. Do not attach moulding/
skirting to the floor covering, attach to the wall.

PL Instrukcja użytkowania

UWAGA! Niebezpieczeństwo uszkodzenia produktu 
Winylowe wykładziny podłogowe nie są przeznaczone 
do układania

� na dywanach i na podkładach piankowych > 2 mm
� na zewnątrz, w solariach lub w pomieszczeniach z 

utrzymującą się wilgocią
� w pomieszczeniach nieogrzewanych

Długie, intensywne nasłonecznienie mo e uszkodzić 
podłogę.

UWAGA! Niebezpieczeństwo uszkodzenia produktu 
Na podłodze nie stawiać cię kich mebli ani przedmiotów 
jak np. aneksów kuchennych, zestawów wypoczynko-
wych, akwariów ani cię kich szaf. Mo e to wpłynąć 
negatywnie na skurcz poło onej wykładziny i spowodo-
wać jej odkształcenie.

Wskazówka: Wymiar listew musi pozwolić na zamasko-
wanie minimalnego odstępu 8 mm. Listew nie mocować 
do wykładziny podłogowej, ale do ścian.


