
 

 

  

 

 

 

Instrukcja instalacji: Allura Click 
 
 
Instalacja: 

1. DO UŁOŻENIA ALLURA CLICK 0.55 WYMAGANE SĄ NASTĘPUJĄCE NARZĘDZIA: 

 Nóż do przycinania z ostrzem trapezowym 

 Zwijalna miara / taśma miernicza 

 Młotek gumowy z białą główką 

 Rozpórki 

 Ołówek / Przykładnica 
2. PRZYGOTOWANIE I ISTOTNE INFORMACJE PRZED ROZPOCZĘCIEM MONTAŻU 
2.1 Sprawdzenie produktów 

Należy sprawdzić, czy dostarczone panele są w nieskazitelnym stanie. Nie ma możliwości 
składania reklamacji w odniesieniu do towarów, które zostały już przycięte do 
odpowiedniego rozmiaru lub ułożone. Zgodność kolorystyczna może zostać zagwarantowana 
wyłącznie w przypadku dostaw jednego ładunku produkcyjnego (partii produkcyjnej). 

2.2 Aklimatyzacja 
Panele Allura Click 0.55 należy zostawić do aklimatyzacji przez co najmniej 24 godziny 
w pomieszczeniach, w których mają zostać ułożone, w temperaturze pokojowej określonej 
poniżej. 

2.3 Temperatura pokojowa 
Panele Allura Click 0.55 należy układać w temperaturze pokojowej od 18°C do 25°C. Należy 
pamiętać, że temperatura posadzki nie może być niższa niż 15°C. 

2.4 Warunki podłoża 
Należy przygotować podłoże zgodnie z procedurami budowlanymi (VOB) Część C DIN 18365, 
dotyczącymi robót związanych z pokryciami podłogowymi. Podłoże musi być równe, stabilne 
i zawsze całkowicie suche. Zgodnie z normą DIN 18202 „Tolerancje w budownictwie”, tabela 
3, wiersz 4, nie należy przekraczać maksymalnej tolerancji wysokości wynoszącej 3 mm na 
metr bieżący. Należy zdemontować wykładziny tekstylne i podkłady filcowe. Zasadniczo 
zalecamy usunięcie wszelkich starych pokryć podłogowych. 

2.5 Zastosowanie maty podkładowej Forbo Click Underlay 
Wymagane jest zastosowanie maty podkładowej Forbo Click Underlay produkcji Forbo 
Flooring Systems. 

Mata podkładowa daje następujące korzyści: 

 wyrównanie różnic wysokości podłoża, np. w przypadku montażu na płytkach ceramicznych, 
drewnianych podłogach, itp. 

 optymalizację wytłumienia chodzenia i poziomów dźwięków 

 maksymalizację efektu antypoślizgowego, np. w przypadku zabudów ekspozycyjnych typu 
shop-in-shop, specjalnych powierzchni sprzedażowych, itp. 

 minimalizację odgłosów skrzypienia 

 podwyższony komfort chodzenia i montażu paneli. 
Wymagane jest zastosowanie maty podkładowej Forbo Click Underlay w przypadku montażu na: 

 podłodze laminowanej, parkiecie 

 różnych podłogach z kamienia, marmuru, kamienia ciosanego 

 płytkach ceramicznych (wymóg dotyczący łączeń: szerokość < 5 mm, głębokość < 2 mm) 

 wykładzinach PCV 

 równych podkładach podłogowych: nowych lub odnowionych. 
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Podłoża, które nie zostały wymienione, wymagają zatwierdzenia ze strony Forbo Flooring 
Systems. Brak zastosowania odpowiedniej maty podkładowej lub zastosowanie 
alternatywnych mat podkładowych, które nie zostały przetestowane lub zatwierdzone przez 
innych producentów, może w przypadku uszkodzeń prowadzić do wyłączenia roszczeń z 
tytułu rękojmi i gwarancji. 

3. UKŁADANIE PANELI ALLURA CLICK 0.55 
3.1 Kierunek układania 
Na powierzchni montażu zawsze należy pracować od lewej do prawej strony. Podczas układania 
boki paneli z piórem powinny być skierowane w  stronę ściany. Układać panele stroną licową w 
kierunku padania głównego źródła światła w pomieszczeniu. W długich i wąskich 
pomieszczeniach można znacząco zwiększyć wewnętrzną stabilność układanej podłogi poprzez 
układanie paneli w kierunku podłużnym. 
3.2 Szczeliny dylatacyjne i odległości od krawędzi 
Za pomocą odpowiednich rozpórek zapewnić ciągłość szczeliny o szerokości co najmniej 5 mm w 
każdym kierunku. WSKAZÓWKA: odpady paneli podłogowych mogą posłużyć za rozpórki. Należy 
również zapewnić odstęp 5 mm od wszelkich stałych obiektów w pomieszczeniu, np. przewodów 
rurowych, ościeżnic drzwiowych, itp.! Zasadniczo takich szczelin dylatacyjnych nie należy 
wypełniać silikonem, kablami elektrycznymi lub podobnymi materiałami! 
3.3 Użycie silikonu jest dopuszczalne w następujących wyjątkowych przypadkach: 

 Pomieszczenia o podwyższonym poziomie wilgotności: 
W pomieszczeniach o podwyższonym poziomie wilgotności i maksymalnej powierzchni 10 m2, 
np. w łazienkach czy kuchniach, szczeliny krawędziowe można wypełnić silikonem, aby zapobiec 
przenikaniu wody przez szczeliny dylatacyjne pod ułożoną powierzchnią. W przypadku większych 
pomieszczeń o podwyższonej wilgotności zalecamy w pierwszej kolejności zaklejenie szczelin 
za pomocą taśmy uszczelniającej, a następnie wypełnienie ich masą silikonową i/lub użycie listwy 
cokołowej z uszczelnieniem wargowym. 

 Ościeżnice drzwiowe 
W przypadku ościeżnic drzwiowych, których nie można podciąć, zalecamy 3 mm odstęp 
dylatacyjny, który może zostać wypełniony silikonem przy użyciu pasków wypełniających. Jeśli 
ościeżnica musi zostać podcięta, prosimy również o zapewnienie 5 mm odstępu dylatacyjnego 
od ściany. 
3.4 Układanie  
Ułożyć pierwszy panel z krawędzią z piórem skierowaną do ściany i przyłączać pozostałe panele. 
Należy pamiętać, aby styki czołowe zostały dokładnie dopasowane do siebie na pióro i wpust. 
Należy je zatrzasnąć, lekko ostukując je młotkiem gumowym z białą główką. W celu 
przymocowania kolejnych rzędów, wsunąć pod kątem ok. 30° panel o długości co najmniej 
30 cm, pozostały po odcięciu panelu w pierwszym rzędzie, do podłużnego wpustu ułożonego 
już rzędu i opuścić panel, delikatnie dociskając go do poprzedniego rzędu. Wziąć następny panel, 
wsunąć go – również pod kątem 30° wzdłużnie do panelu pierwszego rzędu, który został już 
ułożony płasko na podłodze; naprowadzić go możliwie najbliżej strony czołowej poprzednio 
położonego panelu i zatrzasnąć w sposób opisany powyżej. Technika ta jest używana do 
układania wszystkich pozostałych rzędów. W celu uzyskania optymalnego planu ułożenia, należy 
pamiętać o co najmniej 30 cm przesunięciach poszczególnych paneli względem siebie w 
poszczególnych rzędach. Montując ostatni rząd, należy zmierzyć odległość pomiędzy ścianą a 
ostatnim rzędem i przenieść tę odległość na panel do przycięcia. Najlepiej, aby ostatni rząd 
odpowiadał połowie szerokości panelu. Należy pamiętać o szczelinie dylatacyjnej o szerokości 5 
mm. 
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3.5 Profile przejściowe  
W pomieszczeniach, w których niepodzielona powierzchnia wynosi 150 m², panele można 
układać bez szczelin. Dotyczy to pomieszczeń o minimalnych wymiarach 10 m x 20 m. W 
przypadku pomieszczeń bardzo wąskich i długich należy ułożyć profile przejściowe. 
Powierzchnie, które są przedzielone pionowymi elementami budowlanymi (filary, ścianki 
działowe, przejścia przez drzwi, itp.) powinny zostać oddzielone min. 5 mm szczelinami 
dylatacyjnymi na wysokości tych elementów budowlanych. Przy układaniu listew cokołowych lub 
profili przejściowych i/lub zakończeniowych należy pamiętać o tym, aby nigdy nie mocować 
listew czy profili do pokrycia podłogowego! W przypadku potrzeby uzyskania dodatkowych 
informacji prosimy o kontakt z Państwa sprzedawcą paneli Allura Click 0.55. 

4.  ISTOTNE WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE PRAC WYKOŃCZENIOWYCH PRZY MONTAŻU 

 Usunąć wszystkie rozpórki. 

 Paneli Allura Click 0.55 nigdy nie należy mocować na stałe jako elementu konstrukcji 
pomieszczenia.  Podłóg nie można mocować do podłoża, mebli ani innych stałych elementów 
budowlanych.  

 W przypadku twardych podłóg pod meble ruchome należy stosować odpowiednie podkładki. 
Fotele biurowe i inne obiekty na kółkach powinny zostać wyposażone w kółka typu W. 

Sytuacje szczególne  
Ze względu na skrajne wahania klimatu wewnątrz pomieszczeń, w przypadku oranżerii i 
podobnych pomieszczeń przeszklonych na całej wysokości i z przeszkleniem górnym 
zastosowanie paneli Allura Click 0.55 wymaga krytycznego podejścia oraz odrębnej zgody i 
zatwierdzenia ze strony Forbo Flooring Systems.  

5.  CZYSZCZENIE I PIELĘGNACJA 
Po zakończeniu montażu należy wyczyścić podłogę w ramach prac wykończeniowych. 
Czyszczenie ogólne obejmuje zamiatanie, czyszczenie odkurzaczem lub przetarcie na mokro. W 
przypadku mocnego zabrudzenia należy zastosować środek czyszczący do poliuretanu. Wszelkie 
substancje prowadzące do powstania uporczywych plam lub substancje żrące należy 
niezwłocznie usuwać z powierzchni. 
Ważna rada: Stosowanie mat wejściowych Forbo Coral lub Nuway w znaczący sposób zmniejsza 
ilość wilgoci i zabrudzeń nanoszonych na podłogę. 
 
MONTAŻ PANELI ALLURA CLICK 0.55® 
Krok 1. Pierwszy rząd 
Krawędź z piórem skierowana do ściany. Pozostałą część (min. 30 cm) panelu z pierwszego rzędu 
można wykorzystać jako pierwszy panel drugiego rzędu. 
 
Krok 2: Drugi rząd 
Krawędź z piórem wsunąć pod kątem 30° do wpustu w pierwszym rzędzie. 
 
Krok 3: Opuszczenie deski 
Opuścić deskę w dół – gotowe! 
 
Połączenie strony licowej: 
Zatrzasnąć przednie złącza, uderzając je lekko młotkiem gumowym z białą główką – zatrzaśnięte 
deski powinny być teraz równo ułożone 
 
Szczegółowy opis: zob. punkt 3.4 
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Uwaga:  Czas otwarty i czas wiązania kleju różni się w zależności od warunków panujących 
w miejscu instalacji, takich jak temperatura otoczenia i wilgotność, porowatość podłoża  
i cyrkulacja powietrza. Instalator powinien dostosować proces montażu do istniejących 
warunków, jeżeli będzie to konieczne. 

 Po nałożeniu, wykładzinę natychmiast wałkować w obydwu kierunkach wałkiem 
o masie 45 kg. 

 Zaznaczyć miejsce spoiny w celu dokładnego dopasowania arkuszy i uciąć materiał 
w taki sposób, aby krawędź  spoiny miała lekkie podcięcie. 

 Spawanie na gorąco nie jest konieczne, ale zalecane. Należy używać wyłącznie sznura 
spawalniczego Marmoweld®. Nie stosować spawania chemicznego. 

 Opcjonalnie, można wywinąć wykładzinę na cokół. 
 
Pielęgnacja wykładziny po instalacji 

 Aby umożliwić pełne wyschnięcie i sezonowanie kleju, wstępne czyszczenie lub mycie 
podłogi można wykonać dopiero po przynajmniej 5 dniach od zainstalowania wykładziny. 
Dla instalacji wykonanych na podłożu nieporowatym, może to wymagać dodatkowego 
czasu ze względu na dłuższy czas schnięcia i sezonowania kleju. 

 Nie dopuszczać do natężonego ruchu lub toczących się ładunków przed upływem 
minimum 72 godzin od zainstalowania wykładziny. Dla instalacji wykonanych na podłożu 
nieporowatym, może to wymagać dodatkowego czasu ze względu na dłuższy czas 
schnięcia i sezonowania kleju. 
 
» Wszelkie zapytania dotyczące jakości materiału należy zgłaszać przed instalacją. «  
 
Niniejsza instrukcja ma charakter ogólny. Szczegółowych informacji udzielą 
przedstawiciele Forbo.  

 


