
 

 

  

 

 
  
 
Instrukcja instalacji płytek i paneli Forbo Allura Flex 
 
 
 
1. Przed przystąpieniem do prac 

 sprawdzić zgodność zamówienia ze stanem faktycznym – wzór, kolor, ilość. 

 sprawdzić czy towar nie zostały uszkodzony w czasie transportu. 

 wykładzina powinna być aklimatyzowana minimum 24h w warunkach 
przewidzianych do montażu wykładzin PCV tj.: temperatura powietrza-17 – 26° C, 
temperatura podłoża: 15 – 22° C (co najmniej 3o C powyżej punktu rosy),wilgotność 
względna powietrza: 35 – 65%. Powyższe warunki klimatyczne powinny być 
utrzymane w pomieszczeniu w trakcie układania wykładzin, jak również po jego 
zakończeniu.  

2.  Podłoże 

 jakość wykonanej instalacji w dużej mierze zależy od stanu podłoża, zatem  podłoże 
powinno być: suche - wilgotność, poniżej 2% (badane metodą CM) , gładkie i czyste 
- ewentualne nierówności i ubytki będą widoczne na powierzchni wykładziny po jej 

ułożeniu, równe - odchylenie powierzchni podkładu od płaszczyzny poziomej, przy 

sprawdzaniu łatą dwumetrową nie powinny przekraczać 2 mm/m i 5 mm na całej 

długości lub szerokości pomieszczenia, podłoże powinno być tez wolne od rys i 

pęknięć. Zastosowanie masy wyrównującej jest wymagane wówczas gdy podłoże jest 
nierówne. 
 

 W przypadku instalacji na podłogach podniesionych płaszczyzna płyt powinna być 
gładka, równa i czysta. W przypadku płyt metalowych lub wykończonych metalem 
konieczne może być odtłuszczenie powierzchni. Należy usunąć resztki poprzednich 
klejów i płynów antypoślizgowych. Poszczególne płyty podłogi podniesionej 
powinny być dobrze spasowane a nierówności pomiędzy nimi wyrównane lub 
wyszlifowane. Zastosowanie bocznego źródła światła pozwoli uwidocznić 
ewentualne nierówności. 
 

3.  Zalecane kleje 

 w przypadku montażu płytek Allura Flex bez użycia tradycyjnego kleju zalecamy 
użycie płynu antypoślizgowego 542. Skontaktuj się z naszym działem obsługi klienta 
w celu uzyskania dodatkowych informacji. 

3. Instalacja  

 należy wyznaczyć środek pomieszczenia i narysować dwie prostopadłe linie na 
podłodze. 
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 w miejscu ich przecięcia należy przykleić płytkę na płyn antypoślizgowy.  
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 w trakcie instalacji przy ścianie należy odwzorować kształt panela/płytki. 

 

 

 


