Instrukcja instalacji wykładziny igłowanej Showtime
Przygotowanie podłoża


Podłoże powinno być gładkie, czyste i trwale suche; wszelkie wcześniej zainstalowane
pokrycia podłogowe należy usunąć. Forbo poleca masę wyrównująca Forbo Europlan.
Tam gdzie liczy się szybkość instalacji i dźwiękochłonność dobrym rozwiązaniem jest
system wyrównywania podłoży Forbo Quickfit.

Uwagi ogólne


Niezwykle istotne jest przygotowanie dobrego planu instalacji.



Instalację przeprowadzamy w temperaturze pomieszczenia i podłoża minimum 10°C.



W jednym pomieszczeniu instalujemy arkusze z tej samej partii produkcyjnej (dla wersji
z nadrukiem rozpiętość numerów rolek instalowanych obok siebie wynosi 1-15), by
uniknąć różnic w odcieniu i ewentualnie grubości.



Zawsze należy przestrzegać instrukcji instalacji danej przez producenta.



Instalację zaczynamy od głównego punktu instalacji, nigdy od ściany.



Należy unikać zakończenia instalacji przy ścianie przy użyciu arkuszy węższych niż 20 cm.



Długość rolki = odległość od ściany do ściany + długość wzoru (jeśli występuje
powtarzalność) + kilka cm na przycięcie/wyrównanie.



Arkusze z nadrukowanym wzorem instalujemy naprzemiennie



Zalecane kleje do wykładzin: Forbo: 501, 611 i 418 .

Kleje

Przygotowanie


Określamy ścianę, w kierunku której instalujemy arkusze (jest to potrzebne do ułożenia
pierwszego arkusza).



Przygotowujemy pierwszy arkusz z zapasem do przycięcia.



Nie należy planować łączeń arkuszy w miejscach o dużym natężeniu ruchu.



Arkusze instalujemy w stronę naturalnego źródła światła (a na korytarzach w kierunku
ruchu).
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Instalacja



Układamy pierwszy arkusz, a następnie równolegle drugi z 3 cm zakładką.



Docinamy obie krawędzie by idealnie się ze sobą stykały.



Zawijamy połowę arkusza.

Ściana w kierunku
której instalujemy

Pierwszy arkusz

Instalujemy wykładzinę od głównego
punktu instalacji
Początek instalacji


Nakładamy klej na odsłoniętą część podłoża.



Pamiętamy o czasie schnięcia (zależy on od temperatury pomieszczenia, wilgotności,
porowatości podłoża i zużycia kleju).



Odwijamy część arkusza.



Usuwamy nadmiar powietrza wałkując wykładzinę.



Docinamy ręcznie.



Postępujemy tak samo z resztą arkuszy.

Użytkowanie



Po 24 godzinach od instalacji.
Meble stawiamy po 48 godzinach od instalacji.
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Wykładziny Showtime Nuance „Uni” (jednobarwne) należy instalować w tym samym kierunku.


Kierunek instalacji Showtime Experience zależy od wzoru i może być instalowany:
w tym samym kierunku, naprzemiennie lub w dowolnym kierunku.



Każdy wzór w ramach kolekcji Showtime Experience posiada powtarzalność wzoru,
którą należy wziąć pod uwagę przy instalacji. Każdorazowo należy zapoznać się z
etykietą dołączoną do każdej rolki wykładziny.

W dowolnym kierunku (przykład)

Ten sam kierunek

Naprzemiennie

Wykładzina gładka

Wykładzina wzorzysta

» Wszelkie zapytania dotyczące jakości materiału należy zgłaszać przed instalacją. «
Niniejsza instrukcja ma charakter ogólny.
Szczegółowych informacji udzielą przedstawiciele Forbo.

